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Oude foto.
Van mevrouw J. Loeve- Terlouw, die tegenwoordig met haar
man in het bejaardenhuis Geerestein te Ouderkerk a/d IJssel
woont, ontvingen wij onderstaande foto.

v.l.n.r.: Geertje Verboom (nu van Dam); Bartje de Bruin
(dochter van Frans de Bruin); Jansje Terlouw (nu dus
Loeve); Marie Donker (dochter van klompenmaker Donker);
Willy Kortenhoeve (nu Duran); Anna Nouwen en Teuntje de
Koning. De begeleidster er achter is juffrouw Bos (later mevr.
van Herk)
Het betreft hier een groepje meisjes van de z.g.n. kleine
meisjesvereniging “Het Mosterdzaadje” dat een fietstochtje
maakte naar de Reeuwijkse plassen.
Er gingen nog wel meer meisjes op de vereniging weet
mevrouw Loeve, maar, schrijft ze ons; ‘niet iedereen had een
fiets en je moest ook nog een belasting plaatje hebben en dat
kon lang niet iedereen betalen’.
>>>

-4Ook Geertje Verboom, die ook op de foto staat, vertelt ons
nog dat het zaaltje altijd helemaal vol zat met meisjes en dat
het altijd erg gezellig was.
Van de meisjes op de foto (die in 1930 is gemaakt) zijn Anna
Nouwen, Jansje Loeve, Geertje Verboom en Willy
Kortenhoeven nog in leven.
-o-o-o-o-o-

De foto die wij U met onze Kerst- en nieuwjaarswensen
hebben gestuurd is genomen in de winter van 1947 en de
personen die op de foto staan zijn v.l.n.r.;
Arie van Dam (Madjoe); zijn zoon Jan; Jaap Bouter jr.; Jan
van Dam (Loep); mevrouw van Asperen, Kees van Asperen,
mevrouw Borst en Arie Borst de veerman. Wie de twee
kinderen links zijn weten we niet zeker. De auto is de
Chevrolet uit 1935 van Bouter. Dit was een van de eerste
auto’s in Gouderak en hij fungeerde ook als taxi.
-o-o-o-o-o-

-5Afscheid van de Gulden.
Op 1 januari hebben we afscheid genomen van de gulden en
voor veel mensen was dat wel even slikken, we waren zo
gewend aan die “piek”. Met het verdwijnen van ‘onze’
gulden als ons nationale betaalmiddel ontstaat ook weer een
stukje geschiedenis.
Geld heeft een belangrijke plaats in onze samenleving, maar
het gezegde; ‘alles draait om geld’ is gelukkig niet helemaal
waar, maar zonder geld zouden we toch niet meer kunnen.
In de allereerste samenlevingen kende men echter geen geld.
Voor de dagelijkse behoeften, die eigenlijk uitsluitend
bestonden uit eten, ging men jagen, vissen en wat verbouwen
op het land.
Later toen er door het ‘uitvinden’ van werktuigen wat meer
van sommige producten werd geproduceerd dan gebruikt,
ging men hetgeen men over had met elkaar ruilen.
Soms werd er geruild tegen zaken die men niet direct nodig
had maar die bewaard konden worden om ze later weer te
ruilen tegen iets wat men op dat moment nodig had.
Daar werd van alles voor gebruikt zoals; schelpen, kralen en
landbouwartikelen. En in Europa was ook zout een schaars
en geliefd artikel.
De Romeinse soldaten b.v. werden betaald met zout en daar
komt het woord ‘salaris’ vandaan, van het Latijnse woord
‘sal’.
Ook de uitdrukking; ‘Het zout in de pap nog niet verdienen’
zal daar vandaan komen.
Op den duur ging er echter behoefte bestaan aan iets waar
een vaste waarde aan kon worden geven. Eerst werd daar
goud en zilver voor gebruikt, maar niet geslagen tot munten
maar in klompjes die werden gewogen.
>>>

-6Later werden van die edelmetalen schijfjes gemaakt met een
vast gewicht en voorzien van een soort keurmerk en daaruit is
ons tegenwoordige muntgeld ontstaan.
Het bijzondere is eigenlijk dat ook de gulden in die tijd een
Europees betaalmiddel was evenals nu de Euro.
Want het woord gulden komt van ‘gouden florenus’ en die
werden het eerst geslagen in 1252 in het Italiaanse Florence.
Omdat Florence in die tijd een zeer belangrijk
handelscentrum was werd de florijn een Europese standaard
munt en ook in landen als Spanje, Frankrijk en Duitsland
gebruikt. In Frankrijk wordt echter in 1360 onder Koning
Jan de Goede
de franc ingevoerd.
Omstreeks 1350 worden in
ons land de eerste gouden
florijnen gebruikt. En zo
komt het ook dat wij tot nu
toe altijd nog het fl. teken
hebben gebruikt voor de
gulden.

Koning Willem 1 (1815-1840)
die de gulden weer invoerde
na de Franse tijd.
>>>

-7In de Franse tijd onder Napoleon (1810 – 1814) werd in ons
land de gulden vervangen door de franse franc, maar onder
Koning Willem 1 (1815 – 1840) werd de gulden weer in ere
hersteld. Tevens werd toen ook het decimale stelsel voor onze
gulden ingevoerd.
Voor de franse tijd was een gulden verdeeld in 160 duiten en
8 duiten was een stuiver.
Maar bij invoering van de nieuwe gulden werd deze verdeeld
in honderd centen, 5 centen was een stuivertje.
Later werd ook het “dubbeltje” (een dubbele stuiver) en het
kwartje (een kwart gulden) ingevoerd.
Wat betreft het kwartje is er zelfs nog een tijd geweest dat de
zilveren gulden in vieren werd geknipt, dit is voornamelijk in
Suriname en de Nederlandse Antillen gebeurd toen de
Koloniën overgingen van Spaans naar Nederlands geld.
In die tijd loopt de wereld zilverprijs echter sterk op en wordt
het steeds moeilijker om de waarde van de gulden gelijk te
laten lopen met de zilverprijs. Daarom worden er in 1939
zilveren guldens geslagen met een verlaagd gewicht van 10
gram. Toen zal ook de benaming zijn ontstaan van “een ton”
voor honderdduizend gulden want die wogen dus met elkaar
precies 1000 kilo.
In het eerste gedeelte van de 19e eeuw zijn er echter nog
diverse Franse en provinciale munten in omloop.
Onder Koning Willem 2 (1846 – 1848) werd het muntstelsel in
ons land verder herzien.
Dit gebeurde mede door het feit dat in 1830 de zuidelijke
Nederlanden (België) zich hadden afgescheiden.
Al het dan in omloop zijnde geld moest worden ingeleverd en
dit werd omgesmolten en tot nieuw muntgeld geslagen.
>>>
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Een zilveren gulden uit 1845 met de beeltenis van
Willem 11 Koning der Nederlanden en dan nog;
G.H.V.L. (Groot Hertog Van Luxemburg)
In de Tweede wereldoorlog is de gulden door de Duitse
bezetter gehandhaafd.
Al het zilver geld moet echter worden ingeleverd. Dat werd
omgesmolten en van de opbrengst werd door de Duitsers
waarschijnlijk wapentuig gekocht.
Er kwamen papieren guldens en rijksdaalders voor terug en
het kleingeld, zoals centen, dubbeltjes, kwartjes en ook het
vierkante stuivertje werd uit zink geslagen.
Nog tijdens de oorlog werden echter op last van de regering
in ballingschap, in Amerika, nieuwe zilveren guldens,
kwartjes en dubbeltjes geslagen. Deze worden verscheept
naar Engeland en direct na de oorlog in Nederland in roulatie
gebracht.
Toch waren er wel problemen met het geld na de oorlog want
er was door de Duitsers in Nederland ook veel geld in omloop
gebracht zonder dat dit enige dekking had.
Al kort na de oorlog werd er daarom een zogenaamde
geldzuivering uitgevoerd.
>>>

-9Al het papierengeld uit de oorlog moest worden ingeleverd en
daarvoor ontvangt ieder gezin een biljet van tien gulden die in
allerijl zijn gedrukt.
Dit werd ‘het tientje van Lieftinck’ genoemd naar de eerste
minister van financiën van na de oorlog.
Het tientje
van
Lieftinck

Een munt die na de oorlog
niet is terug gekeerd is het
vierkante stuivertje dat in
de dertiger jaren enige tijd
in omloop is geweest.
>>>

-10Na de oorlog zijn er ook nog niet voldoende mogelijkheden en
zilver voorradig om voldoende zilveren guldens te slaan,
daarom wordt er voorlopig overgegaan tot de uitgifte van
papieren guldens en rijksdaalders.
In 1954 komen er weer nieuwe zilveren guldens in omloop
met de beeltenis van de nieuwe koningin Juliana.
Deze zijn echter kleiner dan de vooroorlogse zilveren gulden
met de beeltenis van koningin Wilhelmina

Gulden uit 1931
28 mm diam.

gulden uit 1956
25 mm diam.

In 1967 wordt i.v.m. de steeds stijgende zilverprijs besloten
om ze te gaan slaan uit nikkel.
Toen moesten we dus zeggen; ‘Vaarwel zilveren gulden’ en
nu zeggen we; ‘Vaarwel gulden’ en welkom Euro.
De ene Europese munt maakt plaats voor de andere, alleen zit
er ongeveer 650 jaar tussen, een ‘gulden geschiedenis’.
-o-o-o-o-o-

-11Contributiebetaling.
Bij dit bulletin ontvangt U tevens een acceptgirokaart voor de
betaling van de jaarcontributie.
Bij de oprichting in 1995 hebben wij de contributie bepaald
op fl. 25,00.
Dat is steeds zo gebleven en dus is er nooit
contributieverhoging toegepast. Nu bij de overgang naar de
euro hebben wij de contributie vastgesteld op € 12,00. Dat is
omgerekend in guldens fl. 26,44 dus een verhoging van, nog
één keer in guldens, fl. 1,44.
Dit is meer om praktische dan om financiële redenen gedaan,
een rond bedrag werkt gemakkelijker.
Wij hopen dat u deze geringe verhoging in zeven jaar kunt
billijken.
-o-o-o-o-oLedenbijeenkomst.
Wij nodigen U uit voor een ledenbijeenkomst op
woensdag 20 februari a.s.
in het Dorpshuis te Gouderak
aanvang: 19.30 uur
Tijdens deze bijeenkomst zal de
Heer Rafel de Jong uit Alblasserdam ons komen
vertellen over de geschiedenis van de scheepsbouw
langs de Lek, Noord en IJssel.
Wij hopen dan ook weer op een volle en gezellige zaal.
Ook uw partner of een introducé is van harte welkom
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De touwbaander.
In vorige bulletins hebben wij aandacht besteed aan een
aantal vrij grote bedrijven die Gouderak rijk is geweest.
Dit keer komt een industrie aan bod die in de vorige eeuwen
voor veel werkgelegenheid in ons dorp heeft gezorgd, de
touwslagerijen.
In de historische beschrijving van Gouderak door A.J. Dane
lezen wij dat reeds in de zeventiende eeuw, de gouden eeuw,
vele touwslagerijen in Gouderak waren. Dit kwam ook omdat
Gouderak aan een druk bevaren rivier lag en Gouda in die
tijd een bloeiend handelscentrum was. De binnenvaart was
een goede klant van de touwslagerijen maar ook ging er veel
touw naar de zeescheepvaart en de visserij.
Ook was het zo dat er in de Krimpenerwaard nogal wat
hennep werd geteeld, dus was de grondstof dicht bij huis te
vinden.
Er zijn in Gouderak nog diverse plaatsen aan te wijzen waar
vroeger een touwbaan, of zoals ook wel werd gezegd, een
touwslagerij of lijnbaan is geweest. Aan het begin van de 20e
eeuw waren er alleen al in Gouderak nog twee en twintig.
Maar langzaam aan is het beroep uitgestorven. Touw
gemaakt uit hennep of vlas werd vervangen door staaldraad
en later ook door touw gemaakt uit nylon en andere
kunststoffen. Het maken van deze producten was veel minder
arbeidsintensief dus aantrekkelijker.
Het verdwijnen van het beroep van touwslager was voor ons
aanleiding om eens te gaan praten met iemand die z’n gehele
leven in het touw heeft gewerkt, Piet Oosterom.
En nog altijd, hoewel bijna tachtig jaar, kan Piet het touw
niet vaarwel zeggen en biedt hij regelmatig zijn diensten aan
als demonstrateur in het touwmuseum in Oudewater.
>>>

13Pieter Oosterom werd geboren op 17 september 1922 te
Maasland een dorp tussen Rotterdam en Hoek van Holland.
Zijn vader Willem Oosterom en z’n moeder Geertje
Oosterom – Stigter waren daar naar toe getrokken omdat er
op dat moment in Gouderak niet zoveel werk was. In
Maasland werkte zijn vader bij de Verenigde Touwfabrieken.
Toen Pieter vijf jaar was kwam het gezin weer terug naar
Gouderak. Inmiddels was het gezin uitgebreid tot vijf
personen want ook zijn jongere broer Jan was in Maasland
geboren en z’n oudste zus Geertje was reeds geboren voordat
het gezin naar Maasland vertrok.
Pieter kan zich de verhuizing nog goed herinneren. Het was
winter en er lag een dik pak sneeuw toen Henk van
Dommelen ons met zijn vrachtwagen in Maasland kwam
ophalen.
Ze gingen wonen in één van de huisjes die behoorden bij de
steenplaats van Jongeburger.
Voor die tijd was het alleen mogelijk om in die huisjes te
wonen wanneer je ook in de steenplaats werkte maar in die
tijd was dat al enigszins veranderd.
Tevens huurde Willem Oosterom een stuk grond van
Jongeburger en begon daar een touwbaan.
Hij werkte wel zelfstandig maar in opdracht van de grote
touwhandel Spit en van Cats uit Gouda.
Een aantal jaren later verhuisde gezin Oosterom naar het
huis wat nu Middelblok 16 is en huurde hij van Aai Vink een
baan op de Bosbaan. Vink was zelf ook touwbaander geweest
maar was gestopt en verhuurde z’n touwbaan en tevens hield
hij nog kippen op de rest van de grond.
In die baan werd niet meer met de hand gedraaid maar werd
de aandrijving reeds verzorgd door een elektromotor.
>>>
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Rijtje huizen bij de steenplaats van Jongeburger.

De plaats van de vroegere Bosbaan.

>>>

-15Thans staan op die plaats de woning van Bas en Ria Bek en
het leegstaande huis waar voorheen de familie Oudenaarde
woonde.
Vader Willem had op de Bosbaan wel een knechtje en dat was
Willem Verboom die later, al voor de Tweede Wereldoorlog
als koloniaal naar Indië is gegaan. Na de oorlog is hij wel
weer terug gekomen naar Nederland na een aantal jaren in
een Jappenkamp te hebben doorgebracht.
Van deze Willem Verboom vertelt Pieter het verhaal dat
deze met z’n handen een rat greep die de eieren uit het
kippenhok van Aai Vink kwam stelen.
Ik zou het nog voor geen miljoen doen, aldus Pieter,
maar hij deed het.
We hadden gezien hoe handig die ratten dat deden. De
ene rat nam een ei tussen z’n poten, ging op z’n rug
liggen en de anderen sleepten hem naar het nest.
Intussen zat Pieter reeds op de lagere School met de Bijbel
waar meester Nooteboom toen hoofd was.
Maar s’avonds moest hij z’n vader nog vaak helpen met het
opklossen, gladstrijken en nat maken van het gesponnen
garen. De andere dag kon er dan weer dikker touw van
geslagen worden.
Al spoedig werd de vader van Pieter echter invalide en moest
het touwbanen opgeven. Ze zijn toen ook verhuisd naar een
huis aan de ijsselkant op Klein Dorpje aan het einde van de
Dorpsstraat.
In die jaren moest het gezin dat met twee dochters, Catrien en
Corrie, was uitgebreid tot zeven personen, rond komen van fl.
3.77 invalide geld en fl. 4,00 van het kerk/of armenbestuur.
>>>

-16Enige extra inkomsten kwamen van het z.g.n. ‘stalen slaan’.
Stalen waren korte stukjes in elkaar gedraaid touw met aan
één zijde een oogje en deze werden gebruikt voor het
bevestigen van de netten aan de drijflijnen in de zeevisserij.
Dit was echt thuiswerk en je kreeg dan 60 cent voor het
‘slaan‘ van 1000 stuks.
Ik heb voor Simon Tom half Gouderak af gereden op de
fiets om die stalen te brengen en te halen.
Ja, ik weet wel wat armoe is,
aldus Pieter.
Ook vertelt hij dat er in die tijd nog veel aan huisslachting
werd gedaan. Veel boeren maar ook gewone burgers mestten
toen nog een varken dat gewoon thuis werd geslacht. En daar
vertelt hij over;
Het eerste varken dat ik zag slachten was van Thomas
Nobel, we woonden toen nog bij de Bosbaan
In mijn jeugd was in Gouderak Cor de Groot de
huisslachter en dan bracht hij bij m’n moeder de
darmen om schoon te maken en daar werd dan worst in
gestopt. Maar de dikke darmen, waar nog wat vlees en
reuzel aan zat, werden daar niet voor gebruikt en die
mocht ze houden. Nadat ze ze goed had schoon gemaakt
sneed ze die aan stukken en bakte die. Dat kreeg je dan
op je brood. Heerlijk, maar als kind wist je natuurlijk
niet dat het darmen waren.
Van slager van den Heuvel kregen we, als we uit school
kwamen ook wel eens een zak met ongeveer een kilo
kopvlees mee. Dat stond dan uren te sudderen op een
peteroliestelletje en dat kreeg je ook op je brood.
‘We aten ook wel eens vis’ vertelt Pieter lachend.
>>>

-17Dat was later, toen woonde we al op Klein Dorpje en één
van onze buren was Willem Verschoor.
Willem was in de oorlogsdagen van 1940 met zijn zuster
uit Rotterdam gevlucht. Het was een oud zeeman en een
verwoed visser.
Op een keer had hij weer een mooie snoek gevangen en
deze keurig netjes gefileerd op een bord gelegd om
gebakken te worden. Maar onze poes vond die lekkere
vis en sleepte ze bij ons naar binnen. We namen het van
de kat af en…….. aten die dag vis.

Willem Verschoor met een mooie snoek.
>>>
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De schoolklas van Pieter Oosterom. Zelf zit hij geheel rechts
achteraan. De meesters; de Kloet (links) en Nooteboom. Naast
meester Nooteboom staat het zusje van Pieter, Geertje.
Van zijn schooltijd herinnert Pieter zich nog wel dat hij in de
klas bij Arie de Jong en Willem Smit zat en wanneer we hem
wat schoolfoto’s laten zien, waar hij op staat, komen er nog
wel herinneringen boven.
Zo herinnert hij zich nog dat Willem Smit eens klappen
dreigde te krijgen van een tijdelijke leerkracht, meester
v.d.Ham. Wim greep de stok vast en daardoor brak deze en
toen ontstond er een soort scherm gevecht en moest meester
Nooteboom er aan te pas komen om de zaak te sussen maar
Willem nam de benen want Nooteboom was ook niet zo
gemakkelijk.
>>>

-19Na schooltijd trok hij veel op met de kinderen van
Uittenboogaard en Thomas Nobel jr., een zoon van Arie
Nobel die in de omgeving van de Bosbaan een scheepswerfje
had. Meestal gingen ze voetballen op de Bosbaan, maar ook
werd er wel kattenkwaad uitgehaald. Zo werd b.v.
kleermaker Donker, die midden in de Dorpsstraat woonde,
nogal eens geplaagd.
Donker zat, zoals bij kleermakers in die tijd de gewoonte was,
op tafel achter het raam te werken. Wij tikten dan net zo lang
op het raam tot hij van de tafel sprong en ons achterna
kwam. Krijgen kon hij ons niet en wanneer hij weer op de
tafel was geklommen probeerden wij het weer en vaak trapte
hij er ook voor de tweede keer in.

De Dorpsstraat omstreeks 1930. De pijl geeft het raam aan waar
achter kleermaker Donker zat te werken
Inzet: Kleermaker Wiggert Donker.
>>>

-20Toen Pieter dertien en een half was en acht jaar school had
gegaan, dat moest toen, ging hij in de baan werken bij Simon
Tom en van hem heeft hij het vak van touwbaander geleerd.
Het eerste dat hij moest doen was koptouwen draaien en
ploegstrengen voor de bouwboeren.
Daar vertelt Pieter over.
Vooral die ploegstrengen draaien was een zwaar werk,
want dat gebeurde nog met de hand.
De ene kant van de in elkaar te draaien touwen werd
aan een rondsel met tandwielen vast gemaakt en de
andere kant aan een soort slede die naar het rondsel toe
moest worden getrokken. Want hoe meer het touw in
elkaar werd gedraaid hoe korter het werd.
Maar dan ging Simon Tom, dat was een zware man van
misschien wel honderd kilo, op die slede staan en moest
ik draaien. Ik was maar een tenger mannetje dus dat
ging niet zo gemakkelijk. En dan zei Simon: “Draaie
maar jongie, het is je moeder niet”
Daarna werden de ondereinden van die ploegstrengen,
die over de grond sleepten, in de warme Zweedse teer
gedompeld.
Eigenlijk mocht ik toen nog niet werken want ik was nog
geen veertien en je moest veertien zijn om een z.g.n.
arbeidskaart op het gemeentehuis te krijgen. Maar als
veldwachter Human, die dat moest controleren, in
aantocht was dan kreeg ik een seintje en liep ik een
eindje de polder in.
>>>
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Pieter in de baan bij Simon Tom.
Ook werd in de baan bij Tom de ruwe hennep gehekeld. Dat
gebeurde op de hekelzolder door Janus Boere uit
Moordrecht.
>>>

-22Hekelen is eigenlijk niets anders dan het kammen van de
ruwe hennep- of vlasvezels door ze over een plank te trekken
die is voorzien van ijzeren pennen met scherpe punten. Maar
toch is het nog wel apart werk want je moet precies weten
wanneer de vezels voldoende los en soepel zijn om te kunnen
spinnen.
In tegenstelling tot veel andere baanders werkte Simon Tom
voor zich zelf. Dat wil zeggen; hij ging zelf naar de vissers aan
de kust om zijn producten aan de man te brengen. Iedere
week was hij wel een dag op reis.

Simon Tom met twee van z’n medewerkers, Arie Luit
en een jongen van van Driel (voornaam niet bekend).
Arie Luit heeft een bos hennep of vlas voor z’n buik
om te gaan spinnen.

>>>

-23In de oorlog heeft Pieter ook nog twee jaar in Duitsland
moeten werken. Aanvankelijk kreeg Simon Tom het in Den
Haag voor elkaar dat hij vrijstelling kreeg omdat hij indirect
voor de voedselvoorziening werkte. Het was namelijk zo dat
de eerste twee jaar van de bezetting de kustvisserij nog was
toegestaan.
Toen dat echter ook werd verboden moest ook hij er aan
geloven en werd op transport gesteld en kwam terecht in
Meckelenburg, in het latere Oost-Duitsland. Hij werd daar
tewerk gesteld in een fabriek waar spoorwegmateriaal werd
gerepareerd.
Veel werd er, als we het goed begrijpen, niet gewerkt, het was
meer de zaak tegen houden of saboteren. Maar slecht heeft
hij het er niet gehad, altijd volop te eten want je zat daar
midden in een landbouwgebied en tevens werkte er in Pieter
z’n ploeg een zoon van een Duitse boer en die kreeg van thuis
van alles toegestuurd en daar profiteerden wij van mee.
Toen in april 1945 de oorlog op z’n einde liep en het
Russische leger steeds verder naar het westen oprukte is hij in
gezelschap van o.a. een andere Gouderakker Kees de Vrij en
zijn latere zwager Huib Maat, vóór de Russen uitgevlucht
richting Nederland.
Eenvoudig was dat niet want er heerste natuurlijk een
complete chaos, vluchtende Duitse soldaten en burgers, kapot
geschoten wegen, noem maar op. Aanvankelijk zijn ze twee
honderd kilometer gaan lopen naar de stad Schwerin.
Daarna zijn ze met een ‘gecharterde’ auto in Hamburg
terechtgekomen en van daaruit werden ze in groepen per
auto naar Nederland vervoerd.
Over de opvang en behandeling na terugkomst in Nederland
is Pieter slecht te spreken.
>>>
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iemand die twee jaar lang onder dwang in het buitenland, ver
van huis en onder gevaarlijke omstandigheden, had moeten
werken.
Ook is hij nog slecht te spreken over het feit dat hij enige
maanden na thuiskomst uit Duitsland, werd opgepakt omdat
hij daar een andere Hollander, die had gesaboteerd, zou
hebben verraden.
Gelukkig werd hij, na enige dagen in Gouda te hebben vast
gezeten, volledig gerehabiliteerd naar huis gezonden. De
verrader bleek een andere Piet te zijn en die werd voor dat
feit wel een aantal jaren naar de mijnen in Limburg gestuurd.
Na de oorlogstijd is hij weer bij Simon Tom in de baan gaan
werken. Alles kwam weer op gang, ook de visserij en
scheepvaart dus er was weer volop touw nodig.
Tevens gaf Pieter zich in 1950 op voor de reserve politie en na
het afleggen van diverse testen en examens, die hij met vlag
en wimpel aflegde, werd hij aangenomen. En vier en twintig
jaar heeft dat een groot gedeelte van z’n vrije tijd gevuld.
In 1952 is hij echter van werkgever veranderd en bij de
gebroeders Mudde gaan werken. Dit was juist in de periode
dat bij Mudde de touwbaan veranderde in een touw- en
nettenfabriek.
Pieter Mudde had diverse machines uitgevonden en
ontwikkeld waardoor het oude touwbanen meer en meer
werd geautomatiseerd. Ook het breien van netten voor de
visserij werd ter hand genomen en vanuit de eenvoudige
touwbaan ontstond een flinke fabriek.
Inmiddels hadden hennep en vlas plaats moeten maken voor
nylon en andere kunststof vezels.
>>>

-25Maar in 1952 toen Pieter Oosterom bij de Gebr. Mudde ging
werken werd er nog wel op de oude manier gebaand maar dat
was alleen voor het slaan van z.g.n. ‘simmen’ voor de firma
Lankhorst in Sneek en die ‘simmen’ werden gebruikt voor
het vissen op snoekbaars in het IJsselmeer.
En dat was het werk van Pieter in zijn begin periode bij
Gebr. Mudde.
Ook later bestond zijn werk voornamelijk uit het produceren
en begeleiden van de speciale bestellingen voor kleine reders
en andere klanten.
Kort na z’n verandering van werkgever vond er in het leven
van Pieter Oosterom nog een belangrijke gebeurtenis plaats.
Hij trad namelijk 23 juli 1952 in het huwelijk met Teuntje
Bakker uit Schoonhoven.
Het echtpaar kreeg vijf kinderen, vier dochters en een zoon.
Verdriet was er echter ook voor hen toen hun zoon Wim na
een lang ziekbed reeds op 25 jarige leeftijd in 1982 overleed.
Pieter bleef bij Mudde werken tot hij in 1986, op drie en
zestig jarige leeftijd, van z’n rust kon gaan genieten.
In 2000 overleed zijn vrouw en bleef Pieter alleen achter in
zijn huis aan de Kievit maar hij bleef actief want buiten zijn
werk in het touwmuseum te Oudewater is hij ook nog druk
met het breien van baggernetten.
En enthousiast kan hij vertellen over zijn leven in touw.
-o-o-o-o-oLater willen wij nog een keer aandacht besteden aan de
Touw- en Netten fabriek Gebr. Mudde.
Want ook deze fabriek, voortgekomen uit de touwbaanderij,
heeft de laatste vijftig jaar een belangrijke plaats in de
Gouderakse samenleving ingenomen.

-26-

1953 Watersnoodramp

2003

Volgend jaar op 1 februari is het precies vijftig jaar
geleden dat de grote watersnoodramp ons land trof.
En ook aan ons dorp is dat niet geheel onopgemerkt
voorbij gegaan.
Als historische vereniging willen wij daar op de één of
andere manier aandacht aan besteden.
Wij vragen daarom iedereen die van deze trieste
gebeurtenis nog foto’s of andere herinneringen heeft ze
aan ons beschikbaar te stellen. Foto’s worden door ons
gekopieerd en die krijgt U weer terug.
Ook wanneer U een verhaal heeft over de watersnood
willen wij dat graag van U horen. U kunt dat zelf op
papier zetten of bellen met Dirk van Dam (373368), dan
komen wij bij U langs en schrijven het voor U op.
Bij de foto op de voorpagina.
Deze foto is genomen op

de wereldtentoonstelling Rotterdam - Ahoy
in 1950. Simon Tom
had daar een stand en
de draaier was gewoon
een R. damse jongen.
De klomp met klopper op
de inzetfoto werd vroeger
gebruikt om de draaier,
meestal een kind, te waarschuwen wanneer hij moest
draaien of stoppen. Maar
ook om hem wakker te
houden.
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Bij dit bulletin ontvangt U van ons een boekje over de
geschiedenis van het heien.
Dit boekje, dat is geschreven en samengesteld door ons
bestuurslid Bram Baas, bevat zeer interessante
gegevens en geeft duidelijk weer hoe vroeger reeds
allerlei maatregelen werden genomen om het
wegzakken van bouwwerken in de slappe Hollandse
bodem te voorkomen.
Vooral de leden die in techniek en bouwwerken zijn
geinteresseerd zullen het met plezier lezen.
In het volgende bulletin, dat rond de meimaand zal uitkomen,
hebben wij o.a. een verhaal van ons lid Jo van Vliet uit
Nieuwerkerk a/d IJssel over zijn belevenissen tijdens een
razzia van de Duitsers in de oorlogsdagen.
Ook hebben we weer een foto uit de oude doos.
Van ons lid Panc Vink uit Moordrecht ontvingen wij
informatie over het veer Gouderak – Moordrecht dat hij had
gevonden in oude archieven in Rotterdam.
En dat heeft ons op het idee gebracht eens wat meer
informatie te gaan zoeken over de geschiedenis van het veer
naar Moordrecht. Daar hopen wij dan later op terug te
komen.
Van ons lid mevrouw G. Petersen-Oosterom uit Amersfoort
ontvingen wij wat gegevens over en een foto van Johanna
Luyt. Zij was in de eerste helft van de vorige eeuw de enige
beroeps baakster van Gouderak. Ook dit zal één van de
onderwerpen zijn in een volgend nummer.

