
 
Historische                       vereniging 

 
 

GOLDERAKE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no. 12 -     maart 1999. 

 
 



-2- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3-

In memoriam.  
Tot ons grote verdriet moeten wij ook ditmaal in ons bulletin 
weer aandacht schenken aan het overlijden van leden van onze 
vereniging.  
In de eerste plaats overleed op 22 december j.l., na een 
langdurige ziekte, mevrouw G.A.Dijksman-Bouter in de leeftijd 
van 70 jaar. En zoals dat in een kleine dorpsgemeenschap als de 
onze is, was ook zij eigenlijk nog het beste bekend onder haar 
meisjesnaam; Geertje Bouter.  
Zoals bij alles wat zij deed, was zij ook van "Golderake" een 
enthousiast lid, tot het niet meer ging. Ook Geertje laat een lege 
plaats in onze Dorpsgemeenschap achter.  

Op 30 december j.l. overleed vrij plotseling op 81-jarige leeftijd, 
Arie de Kwaadsteniet.  
In het vorige nummer van ons verenigingsblad hebben wij 
toevallig een uitvoerig interview met Arie opgenomen. Daarin 
zijn ook de grote verdiensten en de betekenis van deze man voor 
het Gouderakse dorpsgebeuren tot uitdrukking gebracht. Dat 
wij al zo spoedig daarna definitief afscheid van Arie zouden 
moeten nemen, hebben wij toen niet kunnen bedenken.  

Op 21 februari jl. overleed, ook vrij plotseling, op 77-jarige 
leeftijd mevrouw R.Oostrom-Rosbergen.  
Ook mevrouw Oostrom, als Riena Rosbergen afkomstig uit 
Zevenbuizen (Oud Verlaat), was een belangstellend lid van onze 
vereniging. En wanneer het maar enigszins kon was zij bij onze 
verenigingsactiviteiten aanwezig.  
Wij wensen de heer Dijksman, mevrouw de Kwaadsteniet, de 
heer Oostrom en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe 
om het grote verlies, dat zij hebben geleden, te dragen.  

Dat de overledenen rusten in vrede.  
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In gesprek met mevrouw Klazina van Dalen – van Dijk. 
(Een Gouderakse in hart en nieren.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mevrouw van Dalen  
in haar woning aan de Schoolstraat  
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Klazina van Dijk werd geboren op 9 september 1912 en 
is nu dus 86 aar maar nog altijd bfjzonder helder van 
geest. Haar herinneringen aan vroeger zijn nog scherp 
en ze kan en wil daar graag over vertellen.  
Ze werd geboren onder aan het Beijersewegje, maar 
toen ze één jaar oud was verhuisden haar ouders naar 
de Kattendijk.  
Vader Dirk van Dijk was schipper en vervoerde met zijn 
paviljoenschuit de "Catharina" zand en grind naar de 
betonfabrieken en handelaren langs de Gouwe binnen 
Gouda.  
We laten haar nu zelf verder vertellen.  

Toen ik zes jaar was ging ik naar de Openbare lagere school 
van meester Smalberg. Ja, natuurlijk bij meester Smalberg, 
bijna drie generaties hebben bij hem in de klas gezeten. 
Klasgenoten van mij waren o.a. Jan Willem Baas, Jacob 
Koppen, Adriana Halling, Maarten Loeve , Arnaud Dane en 
Jacob Boutesteijn.  
Spelen deed ik veel met jongens b.v. met Rinus Noordegraaf 
en Arie de Kwaadsteniet van Piet de Kwaadsteniet. M'n 
moeder zei altijd ik zal jou ook maar een broek aan trekken 
want je bent net een jongen. Tegenwoordig lopen bijna alle 
meisjes in een lange broek maar dat was toen absoluut niet 
het geval.  

Daarna heb ik niet meer 'gestudeerd', nee ik ben bij meester 
Smalberg 'afgestudeerd', ik was toen twaalf jaar. Daarna ben 
ik als 'kleine knecht', zoals dat heette, bij m'n vader aan 
boord gekomen.  
Want ondanks het feit dat de schuitjes maar klein waren 
hadden de schippers toen toch twee knechts, een grote en een 
kleine.  

»>  
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M'n broer Klaas was toen zestien jaar geworden en werd 
'grote knecht'. Mijn werk bestond in hoofdzaak uit; de 
kachel aanhouden en koffie zetten, veel kan je natuurlijk nog 
niet als je twaalf bent.  
Maar het was in de tijd dat er in de "Catharina" nog geen 
motor stond en er nog met de zeilen werd gevaren. En dat gaf 
op zo'n scheepje nog veel werk.  
Toen ik veertien was kwam m'n broer Piet van school en die 
ging weer meevaren als 'kleine knecht' en kwam ik weer aan 
de wal. Maar gewerkt moest er worden en ik ging 'dienen' 
zoals dat toen werd genoemd. Een andere zus van me was 
altijd thuis om m'n moeder te helpen. Zo was dat vroeger, als 
er meer meisjes in een  
gezin waren bleef er altijd één thuis om de moeder te helpen 
want er was toen in het huishouden veel meer te doen dan 
tegenwoordig. Er waren b.v. nog geen wasmachines of 
stofzuigers en de strijkijzers werden nog op de kachel 
verwarmd. Tot m'n zeventiende ben ik in betrekking geweest 
bij de familie Hofman aan de Kattendijk.  
Daar heb ik het huishoudelijk werk goed geleerd. Mevrouw 
Hofman had reuma en kon zelf niet veel meer. Maar ze ging 
er op een stoel bij zitten en vertelde mij dan hoe ik alles 
moest doen. Ik heb geen huishoudschool gehad maar van 
mevrouw Hofman heb ik veel geleerd.  
Vanaf m'n zeventiende ben ik toch weer schippersknecht 
geworden bij m'n broer Klaas die toen een nieuw 
motorschip, de "Ouderzorg" had laten bouwen. Dat was 
voor die tijd een modern schip met een mooie roef en ik 
moest mee om die schoon te houden.  
T oen ik twee en twintig was ging Klaas trouwen en kwam ik 
weer aan de wal. Tot ik zes en twintig was heb ik toen 
gewerkt in Gouda, bij Chris de Graauw in het café "Rona" 
achter de W aag.  

»>  
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In die tijd was daar ook het busstation voor alle bussen uit de 
omgevingen en de buschauffeurs kwamen dan koffiedrinken 
in Rona.  
De Graauw was ook in de dorpen in de omgeving een bekend 

figuur, met een mandfiets reed hij langs de dijk om drank 
rond te brengen want ze hadden ook een slijterij en 
verhuurden serviesgoed voor bruiloften.  
Doordat ik in mijn jeugd veel heb mee gevaren heb ik niet 
zoveel aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. In de 
perioden dat ik aan de wal was heb ik wel op de 
meisjesvereniging "Dorcas" bij Keegje Blom gegaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Meisjesvereniging op reis. Staande 2e van rechts 
mevrouw van Dalen, toen nog Sientje van Dijk. 
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In september 1936 kreeg ik verkering met Huib van Dalen. 
De eerste ontmoeting, ik weet het nog goed, vond plaats bij 
het feest ter gelegenheid van de verloving van Prinses Juliana 
en Prins Bernhard. Er werd toen in de openlucht, onder aan 
de Lange Rol een film vertoond, "Het meisje met de blauwe 
hoed".  
Oorspronkelijk kwam de familie van Dalen uit Brakel. Maar 
omdat daar totaal geen werk te vinden was voor de mannen 
kwamen ze naar Gouderak om te werken in de Steenplaats 
bij van Vliet, hij heeft daar met drie van z'n broers en z'n 
vader gewerkt. Er kwamen in de jaren twintig en dertig veel 
mensen uit die streek van Nederland naar het westen om 
werk te zoeken. Huib zei ook altijd; "ik ben ook een soort 
gastarbeider".  
Later zijn de vader van Huib en één van z'n broers weer 
terug gegaan naar Brakel, één broer is naar Beverwijk 
gegaan om bij de Hoogovens te gaan werken en een andere 
naar Utrecht.  
Maar Huib heeft niet zo lang in de steenplaats gewerkt want 
hij kon niet op de fluit werken, zei hij altijd.  
In augustus 1939 zijn we getrouwd en in september werd de 
mobilisatie afgekondigd. De eerste vijf jaar van ons huwelijk 
waren de oorlogsjaren en dus niet de leukste.  
Na ons trouwen zijn we gaan wonen op Stolwijkersluis in een 
huisje waar we f. 2.75 huur per week voor moesten betalen. 
Huib werkte toen in Gouda als chauffeur bij Lafeber.  

Later zijn we aan de Kattendijk gaan wonen. Daar woonden 
ook mijn vader en moeder en die vonden het prettig dat wij 
wat dichter bij kwamen wonen. Nu vind ik het ook prettig 
dat mijn zoon Leen zo dicht bij mij woont. De geschiedenis 
herhaalt zich. Inmiddels was Huib chauffeur geworden op 
een melkauto van Rooseboom, dus maakte het ook niet uit 
waar we woonden.  

»>  
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Maar later heeft Huib eigenlijk van alles gedaan. Hij was 
taxichauffeur, olieboer, hij verkocht Butagas, was 
begrafenisondernemer en postbesteller voor de P.T.T. 
Hij pakte van alles aan, als hij maar vrij was in zijn doen en 
laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De trouwstoet van Wim Heuvelman en Bets Vuik, 
geleid door Huib van Dalen in 1963 op het ijs 

van de IJssel. 
 



-10- 

De eerste jaren aan de Kattendijk was opoe van Dam onze 
onderbuurvrouw. Dat was een lieve, oude vrouw met veel 
levenservaring ondanks het feit dat ze niet kon lezen of 
schrijven.  
Dat ze niet kon lezen en schrijven kwam omdat ze als kind al 
moest werken in de touwbaan in Moordrecht of op haar 
broertjes en zusjes passen omdat haar vader en moeder 
allebei moesten werken om aan de kost te komen.  
Ze zei altijd: "Ik heb altijd gezegd, al moet ik droog brood 
eten, m'n kinderen moeten naar school en leren lezen en 
schrijven"  
Achttien jaar hebben we daar aan de Kattendijk, met veel 
plezier gewoond. Maar Huib was altijd al op zoek naar iets 
anders met meer ruimte. En toen zijn we in Smitsstraat 
terechtgekomen.  

Een paar uur hebben we gesproken met mevrouw van 
Dalen. Ze vertelde ons b. v. over de periode dat er nog 
geen elektrisch licht of waterleiding was.  

Op maandagmorgen moest m'n vader, voor hij ging varen, 
eerst de waterton vanuit de IJssel met emmers vol sjouwen. 
Dat water moest dan in die ton eerst bezinken maar deed 
daarna gewoon dienst als drinkwater. Voor de was werd het 
regenwater opgevangen. Er was ook geen elektrisch licht en 
alleen op dorp brandden er enkele olielantaarns die s'avonds 
door Piet Kok (de koster en manusje van alles) werden 
aangestoken. Langs de dijk brandden geen lantaarnpalen. 
Wanneer de mensen eens bij elkaar op bezoek gingen 
(kortavonden werd dat genoemd) deden ze dat wanneer het 
heldere maan was. Op zaterdagavond waren de winkels ook 
altijd enige uren open. Dat was omdat de meeste mannen de 
gehele zaterdag moesten werken en pas aan het einde van de 
dag hun weekloon thuis konden brengen zodat hun vrouw 
dan de boodschappen nog kon doen.                                      >> 
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Als meisje vond je dat wel leuk want dan mocht je nog een 
poosje naar het dorp.  
Veel vertier had je als kind vroeger niet. Je was al blij als je 
één keer per jaar een uitstapje had naar de "Kleine Betuwe" 
in Haastrecht en daar kersen ging eten.  
 
Later komen ook haar dichttalenten ter sprake. 
Vele tientallen gedichten heeft ze in haar leven gemaakt en het 
zijn beslist geen kreupelrijmpjes maar goed lopende dichtregels. 
Bij diverse gelegenheden heeft ze prachtige gedichten gemaakt. 
Onder andere bij een jubileum van dokter Bouman, de opening 
van het postkantoor aan de Dorpsstraat, het vertrek van 
Burgemeester Huurman.  
En in al die gedichten komt haar sterke betrokkenheid met het 
Gouderakse dorpsgebeuren tot uiting. Er zijn enkele gedichten 
bewaard gebleven en in volgende bulletins zullen wij deze 
gedichten of gedeelten er van eens afdrukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanvulling op de convocatie betreffende de 
jaarvergadering d.d. 20 april a.s.  
 
Bij punt 7, bestuursverkiezing en bestuursuitbreiding 
stelt het bestuur voor om over te gaan tot uitbreiding met 
twee personen. En zij stelt voor deze twee nieuwe 
plaatsen als kandidaat:  
Bram Baas en Han Boevé.  
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Uitnodiging voor excursie.  

Op zaterdag 22 mei a.s. organiseren wij een excursie naar het 
Historisch Slot Loevestein  
te Woudrichem  
Vertrek per touringcar om 11.00 uur precies vanaf de 
Kranepoort.  
Na aankomst in het Slot worden we ontvangen met koffie en 
daarna volgt, onder leiding, een bezichtiging van het Slot.  
Om 14.30 uur vertrekken we naar restaurant ''De Woerd" in 
Zuilichem voor een lichte lunch.  
Om 17.00 uur gaan we varen op het prachtige riviertje de 

Linge naar Leerdam en terug.  
Om 20.00 uur hopen we per touringcar weer in Gouderak 
terug te komen.  
De kosten voor deze excursie bedragen fl 45.00 per persoon.  
U kunt zich opgeven door het invullen van de strook onder 
aan de convocatie en deze af te geven of te zenden (voor 8 mei 
a. s.) bij/naar: Joh.Loendersloot, Essendreef 1,2831 XM 
Gouderak. Tel. 0182-372616.  

Slot Loevestein is fraai gelegen in een oer-Hollands 
rivierenlandschap, op de grens van drie provincies; Holland, 
Gelderland en Brabant. Het is een goed onderhouden 
waterburcht, gebouwd op een strategische plek, waar Maas 
en Waal samenvloeien. Het kasteel heeft door de eeuwen 
heen verschillende functies gehad: tolkasteel, 
verdedigingswerk, gevangenis.  

»>  
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De bekendste gevangene is Hugo de Groot,  

grondlegger van het internationale recht, die in 1621 in een 
boekenkist uit Loevestein wist te ontsnappen.  

Slot Loevestein is een van de bekendste monumenten van ons 
land en een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed  

Dankzij jarenlange restauraties zijn het kasteel en de vesting 
eromheen in de oude luister hersteld; het Slot, omringd door 
een dubbele slotgracht en vestingwallen, heeft zijn 
middeleeuwse vorm grotendeels behouden.  

Het kasteel, het. buitenterrein met de Kruittoren, de 
Soldatenhuisjes, het Arsenaal, het Command.antlogement en 
het straatje van Loevestein' vormen samen een dorpje op zich; 
de Taveerne en het terras maken dat beeld compleet.  

-0-0-0-0-0-  
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De Trekhond  

In deze razend drukke dagen van vele enorme files op 
autowegen, overvolle parkeerplaatsen e.d. leek het ons zinvol 
eens even stil te staan bij een voertuig van onze voorouders: 
de hondenkar.  
Ze lijken vandaag van een prehistorische ouderdom en 
volstrekt onbruikbaar, maar vanuit geschiedkundig oogpunt 
bezien, behoren de stoomtram en de hondenkar tot de 
modernste uitvindingen op verkeerstechnisch gebied.  
Gezien in "het donkere licht" van de energiecrisis en de 
milieuverontreiniging, wil het er wel eens op lijken, dat we 
sommige vormen van "vooruitgang"àl te vroeg verworpen 
hebben. En daarmee praten we niet eens tegen de belangen 
van de Esso in, want het is die oliemaatschappij geweest, die 
ten behoeve van haar verkoopafdeling "De Automaat" zeker 
de grootste serie hondenkarren in Nederland heeft laten 
bouwen, volgens één fraai en functioneel model, waarbij het 
trekdier met een schouderhoogte van 50 cm., ónder de wagen 
liep.  

De Hondenkar  
Even kortstondig als het bestaan van de stoomtram is 
waarschijnlijk het officiële leven van de trekhond geweest. De 
Nederlandse Trekhondenwet dateert van 1910.  
Bij het zien van oude foto's met trekhonden wordt er 
gewoonlijk sentimenteel gereageerd, zo van "kijk nou, dat 
arme beest". Dat komt niet omdat honden het vroeger slecht 
hadden, hun "rechtspositie" was in ons land voortreffelijk 
geregeld, maar omdat de hond tegenwoordig in status is 
gestegen.  
Waar vind je nog een rasechte straathond? 

 »>  
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Het bezit van een hond is een luxe en een statussymbool 
geworden en het dier zelf dient aan die hoge kwaliteiten te 
beantwoorden, niet alleen door er keurig getrimd en in de 
juiste ruglijn bij te lopen, maar ook door vergezeld te gaan 
van "papieren".  

De meeste kennelhouders hebben de stamboom van hun hond 
beter voor de geest, dan de kwartierstaten van hun eigen 
familie. Zo'n hond voor de kar spannen en er zelf op gaan 
zitten, lijkt een barbaarse toestand. Hoe discriminerend we 
zelf tegen de gedomesticeerde fauna te werk gaan door 
kippen, kalveren en varkens in batterijen op te sluiten tot ze 
rijp zijn voor de slachtlijn en honden of welshjes levenslang 
in de watten te leggen, dringt zelden tot ons door.  

Wij willen hiermee echter beslist geen lans breken om de 
hondenkar weer in gebruik te gaan nemen.  

Maar om aan te tonen dat de hond voor of onder de kar 
vroeger wel enigszins een beschermde status had, het 
volgende. Schouderhoogte en tuig.  

We moeten de Trekhondenwet van 1910 nog eens opslaan, 
om een reëel voorbeeld van praktische dierenbescherming te 
vinden. Geen hondenkar reed uit, of de "geleider" was 
voorzien van een door de burgemeester en wethouders 
afgegeven ''Nummerbewijs''. Op een zijbret van de kar 
prijkte dat nummer met de naam en de woonplaats van de 
eigenaar. Uit het bewijs moest blijken, dat de hond en kar 
aan de door de wet gestelde eisen voldeden.  

Het was verboden als trekhonden te gebruiken: 1) kreupele, 
schurftige honden; 2) nog niet volwassen honden; 3) honden 
met geringere schouderhoogte dan 60 cm, indien zij vóór de 
kar en 50 cm, indien zij onder de kar werden gespannen.  

»>  
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Voor het nummerbewijs werd afgegeven moest de hond op 
zijn lichamelijke geschiktheid gekeurd zijn. Tot het tuig 
moesten behoren een borstriem van minstens 4 cm. breedte 
en van zacht leer, "reikende tot achter de voorpoten en met 
strengen verbonden aan een spoorstok, onder de hondenkar 
vastgemaakt tussen de 2 uiteinden van de boomen", een 
draagriem van minstens 6 cm. breedte en een buikriem van 
minstens 4 cm. breedte.  

Evenwicht gevoel.  
Het geheim van de hondenkar en de vaak niet geringe 
bevrachting was het evenwicht. De goede wagenmaker 
bouwde de hondenkar, die zweefde. Een hond heeft namelijk 
een verbazende trekkracht, maar bijna geen draagvermogen.  
De last van wagen en vracht moest daarom helemaal op de as 
en de wielen drukken en niet op de rug van de hond. Met 
speciale, op het Nummerbewijs"vermelde vergunning mocht 
de "geleider" op de kar plaatsnemen, maar dan zó dat de 
hond er geen last van had: mooi in het midden dus.  

Maximumsnelheid.  
De hondenkar moest voorzien van een stelt en een drinkbak. 
Tijdens het wachten bij een brug of laden en lossen kon de 
hond uitrusten en drinken, zonder dat hij de kar hoefde te 
dragen.  
Om het probleem helemaal uit te schakelen, werden er ook 
hondenkarren gebouwd, waar de hond onder liep, zodat hij 
uitsluitend hoefde te trekken. Zo waren bijvoorbeeld de 
petroleum-ventwagens van "De Automaat" uitgevoerd. In 
dat geval moest de geleider zelf achter de kar blijven lopen, 
om de last in evenwicht te houden. Hondentractie kwam ook 
voor in de vorm van een twee- of driespan.  
Drie was het wettelijk maximum en de honden moesten dan 
naast en niet vóór elkaar gespannen worden, om opjagerij uit 
te sluiten.                                                                               >> 
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De snelheid diende beperkt te blijven, al kende de wet 
daarvoor geen exacte normen. Artikel 7 van het 
uitvoeringsbesluit zegt: "de snelheid mag niet groter zijn dan 
die van een paard in draf'. Het enige grote probleem waar de 
hondenkar mee te kampen had, zat niet in de lasten, maar in 
de lusten van het beest. En zelfs die maakten het trouwe dier 
niet minder loops.  Tenzij het gebeurde dat twee 
hondenkarren van ongelijke kunne elkaar tegenkwamen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze foto Janus Terlouw met de  
hond vóór de kar, op de voorpagina 
zien we Bastiaan van Leeuwen met 
de hond onder de kar. 
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Wat werd gesloopt. 
 
Even iets over het gymnastieklokaal aan de Lange Rol 
dat vorig jaar werd gesloopt. 
Waarom en wanneer werd dit gebouwd en door wie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
 

 
Het gymnastieklokaal aan de Lange Rol waar  voor menigeen veel 

herinneringen aan verbonden zijn. 
Het was bijna 70 jaar een onmisbaar gebouw in ons dorp. 
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In een collegevergadering van 5 november 1927, wordt door 
de inspecteur van het lager onderwijs te Gouda meegedeeld 
dat de steentjes in de schoolgangen vervangen dienen te 
worden door gekleurde tegels en dat er een schoolplein en 
gymnastieklokaal moeten komen.  

Op 21 januari 1929 vraagt het bestuur van THOR 
beschikbaarstelling van een kleedgelegenheid (lokaal OLS). 
De meerderheid van het college wenst voor te stellen daar 
afwijzend over te beschikken. In de raadsvergadering van 5 
maart 1929 wordt door de raad dit voorstel met 4 tegen 3 
stemmen verworpen, zodat THOR gebruik mag maken van 
een lokaal als kleedgelegenheid.  

Uit de collegevergaderingen blijkt dat de gemeente elke keer 
uitstel kreeg van Gedeputeerde Staten tot het geven van 
lessen in lichamelijke oefening, vastgelegd in de 1..0 wet van 
1920, ook andere gemeenten in de omgeving kregen dit. In 
1929 wordt de vrijstelling door Ged. Staten niet verleend. 
Maar de financiële situatie van de gemeente is zodanig dat 
men niet eerder wil bouwen dan in 1934. Men is niet erg te 
spreken over het besluit van Ged. Staten want andere 
gemeenten krijgen wel uitstel. (Waarom Gouderak niet?)  

Uit de raadsvergadering van 5 maart 1929 blijkt dat G.S. 
uitstel wil geven tot 1 september 1930 voor het geven van les 
in lichamelijke oefening.  

Ook wordt niet alleen het belang van het onderwijs genoemd 
maar ook dat van verenigingen, met name van THOR.  

Men debatteert hier uitvoerig over en men leest uit die 
verslagen  

dat er toen ook partijbelangen waren. Eén spreker van de 
raad acht de les in lichamelijke oefening tot weinig nut.  

»>  
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Er wordt meegedeeld aan de laagste inschrijvers het werk te 
gunnen. Dit besluit zal aan G.S. worden gezonden. Tegen de 
uitslag tekent de heer Jan de Bruyn appèl aan. Het werk aan 
de waterleiding wordt toch door M.van der Gaag uitgevoerd. 
Op 24 november 1930 wordt er ook het benodigde linoleum 
gegund aan D.A.van Yperen voor de som van f. 931,50.  

Een optelsom geeft aan dat het gymnastieklokaal dus 
voor fl. 10.129.70 is gebouwd, inclusief het linoleum.  

Hoe de gymnastiekvereniging er uiteindelijk gebruik van 
heeft mogen maken, hebben we nog niet uitgezocht. Wellicht 
komen we daar later op terug.  

Wel werd er op 30 september 1931 een huurovereenkomst 
met "den Vrijwillige Landstorm" gesloten dat zij dinsdags en 
vrijdags van 7 tot 10 uur en de 3e woensdag van de maand 
van 7 tot 11 uur het lokaal huurden voor fl. 2,-- per week.  

-0-0-0-0-0-  
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Evenementen die zijn geweest.  
De afgelopen periode zijn we als Historische Vereniging op 
verschillende manieren actief geweest.  

De meeste tijd is wel gaan zitten in de tentoonstelling over het 
leven en werken aan de Hollandsche IJssel, die door onze 
vereniging, op verzoek van de Provincie Zuid-Holland, werd 
ingericht in het Dorpshuis en gedurende zeven zaterdagen, in 
de maanden oktober en november, was te bezichtigen.  

We zijn er wel een beetje trots op dat de vele bezoekers die 
we mochten verwelkomen ons hebben gecomplimenteerd met 
de wijze waarop de tentoonstelling was opgezet.  

Er was ook inderdaad veel te zien.  

We noemen enkele zaken; een prachtig uitgelegde historische 
landkaart van de IJssel vanaf Krimpen tot Gouda, veel foto's, 
een miniatuur touwbaan en video films over de fabricage van 
IJsselsteentjes , hennep kwekerij en touwfabricage.  

Ook de hoogste klassen van de beide Gouderakse scholen en 
een school uit Ouderkerk hebben we op onze tentoonstelling 
rondgeleid.  

Ledenbijeenkomsten  
We hebben twee ledenbijeenkomsten gehad.  

De eerste was op 17 november jl. met als spreker de heer 
Schoute uit Schoonhoven. Het onderwerp van z'n causerie 
was de rechtsgang in de Krimpenerwaard in vroeger eeuwen.  

Op zich was het verhaal van de heer Schoute bijzonder 
interessant maar voor de bezoekers die speciaal waren 
gekomen voor de aangekondigde lezing over de inpoldering 
en bedijking van de Krimpenerwaard was het jammer dat 
die niet door ging omdat de spreker de juiste documentatie 
niet bij zich had.                                                                >> 
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De tweede ledenbijeenkomst op 18 februari jl. was er één 
met een grote amusementswaarde en tevens bijzonder 
leerzaam.  
Voor meer dan tachtig bezoekers liet de heer den Hollander 
uit Asperen ons het verschil zien Tussen Kunst en Kitsch op 
het gebied van porselein en aardewerk  
De grote hoeveelheid voorwerpen (vier tafels vol) werden 
door hem aan een waardeoordeel onderworpen. Tevens 
vertelde hij ons terloops de historie van het tot stand komen 
van sommige artikelen. Onder de meegebrachte voorwerpen 
waren er toch ook een aantal die meer waard waren dan de 
eigenaar wel had gedacht, maar ook het tegenovergestelde 
was het geval.  
Maar de heer den Hollander bracht dat allemaal op een wijze 
waarvan alle aanwezigen 'vrolijk' werden.  
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