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-3In memoriam.
Op 8 december j.l. overleed te Gouderak op 76-jarige leeftijd
Jan Oostrom.
Jan was een geboren en getogen Gouderakker, hij hoorde zo
echt bij ons dorp.
Aanvankelijk oefende hij, evenals een groot gedeelte van z’n
familie en voorouders, het beroep van touwbaander uit.
Toen dat beroep was uitgestorven ging hij, zoals zoveel oudtouwbaanders, bij de Gebr. Mudde werken.
Maar eigenlijk was hij meer koopman en zag hij overal
handel in. En zoals wij hem gekend hebben was dat z’n lust
en z’n leven.
Hij ruste in vrede.

Jan Oostrom als olieboer.

-4In memoriam.
Op 22 december j.l. overleed op 90-jarige leeftijd,
Klasina Adriana van Dijk
Bij de Gouderakkers was deze lieve vrouw beter bekend als
mevrouw van Dalen uit de Schoolstraat. Of als de vrouw van
Huib van Dalen, de taxichauffeur, postbesteller en
begrafenisondernemer.
Zelf was zij bekend om haar gedichten die ze bij bijzondere
gelegenheden altijd maakte.
Het levensverhaal van mevrouw van Dalen hebben wij, aan
de hand van een interview met haar, opgenomen in ons
bulletin no.12 van maart 1999.
Ze woonde toen nog in de Schoolstraat maar de laatste jaren
woonde zij in Geerestein in Ouderkerk a/d IJssel.
Zij ruste in vrede.
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De watersnood van 1953.
Voorwoord.
In het leven van ieder mens zijn er bepaalde gebeurtenissen
en data die ijkpunten zijn.
Vaak hoor je zeggen; ‘dat was voor of na de oorlog, dat was
toen ik op de lagere school zat, dat was voor of na m’n trouwen,
enz.’ En dat geldt ook voor de watersnood van 1953.
De nacht van 31 januari op 1 februari 1953 is een datum die
in het geheugen van iedereen, die het heeft meegemaakt, met
een diepe kerf staat aangegeven. Het was een vreselijke nacht.
Hoewel de situatie in Gouderak en omgeving natuurlijk niet
is te vergelijken met wat er op de Zuid-Hollandse- en
Zeeuwse eilanden is gebeurd, vinden wij dat er toch
voldoende aanleiding is om aan die gebeurtenis aandacht te
besteden. Want ook langs de dijk van de Hollandse IJssel
heeft zich die nacht het nodige afgespeeld en is de situatie zeer
kritiek geweest.
In Gouderak waren gelukkig geen slachtoffers te betreuren,
maar in Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel is dat
wel het geval geweest.
In het Zuidwesten van ons land stond men voor een hopeloze
taak, men werd veel directer aangevallen door de op hol
geslagen Noordzee. Langs onze dijken hadden we nog de tijd
en mogelijkheid om de strijd met het water aan te gaan.
Van die mogelijkheid is op verschillende plaatsen ook gebruik
gemaakt en er is die nacht hard gewerkt om dijkdoorbraken
te voorkomen en er voor te zorgen dat de polders ook hier
niet onder water kwamen te staan. Met uitzondering van
Stormpolder in Krimpen en een klein stukje polder in
Ouderkerk is dat ook gelukt.
>>>

-6Bekend is natuurlijk het verhaal van schipper Arie Evegroen
die met zijn schuit “De Twee Gebroeders” in Nieuwerkerk
a/d IJssel een doorbraak in de Schielands Hoge Zeedijk
voorkwam.
Was deze dijk wel doorgebroken dan was de zeer laag gelegen
polder er achter onder gelopen en had het water zelfs Delft,
Leiden en Den Haag kunnen bereiken.
Aan deze gebeurtenis en aan de doorbraak bij Ouderkerk a/d
IJssel zal door de regionale media zeker aandacht worden
geschonken. Wij willen het in ons bulletin doen door de
verhalen van Wim Heuvelman, die toen in Krimpen a/d IJssel
woonde, en door het verhaal van ondergetekende, die het als
achttien-jarige allemaal in Gouderak heeft meegemaakt.
Dirk van Dam.

Dit gedeelte van West Nederland zou zijn overstroomd
indien de dijk bij Nieuwerkerk was doorgebroken.
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Herinneringen aan de watersnood in Gouderak.
door Dirk van Dam

Wij woonden op no. 93 in één van de oudste huizen aan de
Dorpsstraat in Gouderak.
Het huis stond diep in een groep en aan de achterzijde
grensde het aan de zelling die toen nog niet was opgehoogd.
Het was voor ons dan ook ‘vrij normaal’ dat in de
wintermaanden, bij stormweer, het water van de IJssel ons
huis binnen kwam en ongeveer 40 cm hoog op de vloer stond.
We waren daar eigenlijk met het hele gezin, bestaande uit
m’n vader, moeder, vier zusters en m’n broer, al min of meer
op ingesteld.
Wanneer de wind Noordwest was en het stormde dan gingen
we er van uit dat we het water in huis kregen.
Wat het nauwe trapje naar de zolder op kon werd boven
gebracht en de rest werd op de tafels gezet. De
vloerbedekking, die bestond uit een goedkoop soort zeil,
(balatum) bleef gewoon liggen en het kleed werd opgerold.
Het vuur in de kolenkachel (zo’n zwarte haard met mica
deurtjes) werd gedoofd en dan was het maar wachten en
kijken waar het water het eerst het huis binnen kwam.
Meestal was dat in een bedstede die het laagste punt vormde.
En wanneer het zover was dat het water in de kamer stond
dan evacueerden we meestal naar de overburen, de familie
Tom.
Als het water dan weer gezakt was moest de boel grondig
worden schoongemaakt want er was natuurlijk van alles
achter gelaten, vuil en slib.Het behang was, zo hoog als het
water had gestaan, totaal verknoeid en ook het zeil moest van
de vloer om gedroogd te worden.
>>>

-8Wanneer het dan weer voorjaar werd en de kans dat het
water nog een keer in huis kwam voorbij was, dan werd
schilder Blonk gevraagd om te komen behangen.
En na een paar keer het water in huis te hebben gehad, moest
ook het balatum op de vloer worden vernieuwd.

Dorpsstraat 93.(bij de pijl)
Op zaterdag 31 januari 1953 zei m’n vader al vroeg in de
middag tegen m’n moeder “Cornelia, ga de boel maar boven
brengen want we krijgen beslist het water in huis”.
Op dat moment leek het er niet op omdat het nog niet zo hoog
stond maar m’n vader, die schipper was, had al gezien dat
toen het water moest gaan zakken, het juist weer op kwam en
hij wist dat het springvloed was en dan kwam, zeker bij een
Noord-Wester storm, het water extra hoog. Tevens vroeg hij
telefonisch nog aan een collega-schipper in Krimpen a/d
IJssel hoe de situatie daar was.
>>>
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broer Jan en ik (m’n andere drie zusters waren reeds
getrouwd) de onderverdieping van ons huis zoveel mogelijk
ontruimen en de spullen veilig stellen.
Toen het water ons huis inderdaad binnen stroomde waren
wij dus gereed en zochten zelf een veilig heenkomen bij onze
overburen de familie Tom waar we een gastvrij onderdak
vonden.
Maar al spoedig werden we gealarmeerd dat ook bij andere
huizen in de buurt, die normaal droog bleven, ook het water
naar binnen dreigde te stromen.
Dus gingen we er op uit om ook die mensen zoveel mogelijk te
helpen. M’n broer Jan en ik hadden z.g.n. lieslaarzen dus
konden wij wat langer de huizen betreden om er spullen uit te
halen of boven te brengen.
Zo werden de huizen ontruimd van o.a. de familie de Jong en
van mevrouw Verkaik van de sigarenwinkel. Ook in de
bakkerij van bakker v.d. Weerdt moesten diverse zaken naar
een hogere plek worden gebracht.
Wanneer we met een “ontruiming” gereed waren gingen Teus
Tom, m’n broer Jan en ik weer naar het huis van Tom om
ons te warmen en te drogen.
In de loop van de avond werden we geroepen om de heer Nico
Dirkzwager, de postkantoorhouder die tegenover het
doktershuis woonde, van z’n bed te halen. De heer
Dirkzwager was namelijk ziek en mocht z’n bed niet uit.
Maar toen het water ook zijn slaapkamer binnen kwam vond
dokter Bouman het niet langer verantwoord om hem daar te
laten liggen.
Jan en ik hebben hem toen op een brancard gelegd om hem
zo te vervoeren naar het huis van de dokter aan de overzijde
van de Dorpsstraat.
>>>
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om de deur uit te komen. Daarom moesten we hem even
rechtop houden om naar buiten te draaien. Ik hoor de man
nog schreeuwen van angst.
Langzaam maar zeker steeg het water, bij steeds meer huizen
stroomde het naar binnen.
En steeds meer mensen moesten hun huizen verlaten en bij
anderen een onderdak zoeken. Dat was meestal in de huizen
die aan de binnenzijde van de Dorpsstraat op straatniveau
stonden.
Toch waren er nog mensen die het gevaar niet helemaal
onderkenden en naar bed gingen.
De toestand werd echter steeds angstiger, het water kwam
gelijk met de Dorpsstraat te staan en weer later steeg het zelfs
tot ongeveer tien centimeter boven het dijkniveau en
stroomde het naar de binnenzijde van de dijk.
Dat hield in dat b.v. in ons huis het water meer dan een meter
hoog stond en de visjes door de kamer zwommen.
Er hing in de Dorpsstraat een opgewondenheid en een grote
onzekerheid, wat moesten we doen. De boeren twijfelden of ze
hun vee naar de dijk moesten brengen want zouden de dijken
het houden.
Dat er zich in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden
reeds een ramp afspeelde was in Gouderak nog niet bekend.
Televisie was er nog niet en de radio gaf slechts weinig
berichten door want diverse verbindingen waren door het
noodweer verbroken.
Dijkwachten en dijklegers waren wel gealarmeerd en de
meeste mannen liepen, vooral van wie de huizen ook in het
water stonden, in de Dorpsstraat.

-11Op een gegeven moment waren we aan het einde van de
Dorpsstraat (aan de Ouderkerk-zijde), daar stonden toen nog
twee huisjes die nu ook zijn gesloopt.
In het laatste huisje woonde het bejaarde echtpaar Muilwijk
en zij hadden een veilig heenkomen gezocht bij de overburen
de familie Bouter. Maar twee van hun kleinkinderen, de
zusjes de Bruin, lagen op het zoldertje te slapen.
We waren echter bang dat het huisje het zou begeven en
daarom moesten die kinderen van de zolder.

Bij de pijl de huisjes aan het einde van het dorp die op
het punt stonden in te storten. Deze huisjes zijn ook kort
na 1953 afgebroken.

>>>
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werden ze wakker en kwamen het smalle trapje, dat uitkwam
precies voor de voordeur, naar beneden. Ze huilden en gilden
wel maar durfden niet door het water het huis uit te komen.
We zijn toen naar binnen gegaan en hebben het kleinste
meisje naar buiten gedragen maar de andere was nogal stevig
gebouwd en moeilijk te dragen en die hebben we maar door
het water mee getrokken.
De toestand werd steeds dreigender, het water stroomde over
de dijk en spoelde aan de binnenzijde, waar geen huizen
stonden of waar de stoepen niet verhard waren, grote
gedeelten van het dijklichaam weg. Zoals b.v. bij de stoep
naar de boerderijen van de Leede en Halling, waar nu de
Essendreef is.

De stoep naar de boerderijen van de Leede en Halling
1 februari 1953.
>>>
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Jan Halling in het gat dat was ontstaan in de stoep naar
zijn boerderij en die van Huib de Leede.
In de loop van de nacht ging ook in Gouderak, evenals in
bijna heel Westelijk Nederland, de kerkklok luiden.
Dat klonk onheilspellend en toen wist iedereen ook hoe
ernstig de situatie was.
Maar naast een gevoel van angst kwam er ook een
vastberadenheid over de bevolking. Er was weer een vijand
die ons land bedreigde. Nu was dat het water en de storm.
Toen kwam het bericht; “we moeten naar de steenplaats, bij
de Nieuwe werf dreigt de dijk door te breken.”
Met een groot gedeelte van de mannen spoedden we ons er
heen en de situatie was echt kritiek, er was aan de binnenzijde van de dijk reeds een groot gat ontstaan en het water
stroomde met grote kracht over de dijk de polder in.
>>>
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plaats was. Aan de ene zijde van het bedreigde dijkgedeelte
was de steenplaats van van Vliet gevestigd, die toen nog in
bedrijf was, en daar stonden grote tassen stenen te wachten
om afgevoerd te worden. Aan de andere zijde stond de
rietmattenfabriek van Gerrit Prosman.

Op deze foto is duidelijk te zien dat er maar weinig
meer van de dijk over was.
En dus werden van de ene kant stenen en van de andere kant
rietmatten aangevoerd.
De rietmatten werden met een auto aangevoerd en de stenen
met kruiwagens en steenkarren vanuit de steenplaats.
Op een gegeven moment liep er een wiel van één van de
steenkarren af en deze werd maar met stenen en al in het gat
gekanteld.
Storm, regen en water werden genegeerd en er werd met man
en macht gewerkt.
>>>
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was opgetreden, de dijk zou zijn bezweken en dat zou tot
resultaat hebben gehad dat een groot gedeelte van de
Krimpenerwaard onder water was komen te staan.
Maar langzamerhand was het niet meer verantwoord om op
de dijk te blijven omdat we het dijklichaam onder ons
voelden bewegen.
Gelukkig daalde het water in de IJssel toen ook plotseling
ongeveer 20 centimeter en stroomde het niet meer over de
dijk. Eigenlijk stonden we voor een raadsel, maar achteraf
bleek dat toen de dijk in Ouderkerk a/d IJssel was
doorgebroken.
Tevens had het water het hoogste punt bereikt en trad er eb
in. Er was toen enige tijd de gelegenheid om de dijk te
versterken voor het opnieuw hoogwater zou zijn.
In Gouderak was het dus mogelijk de dijk te redden, in
Ouderkerk a/d IJssel ontstond, net voor het dorp, wel een
dijkdoorbraak.
Een groot gedeelte van de polder achter de dorpskern
stroomde vol. Ook waren daarbij twee slachtoffers te
betreuren.
Op zondag hebben ze toen twee schepen in dat gat gevaren en
opgevuld met zandzakken voordat het weer hoogwater werd.
Daarbij werd ook hulp geboden door een groep militairen.
Ook wij hebben die dag met een groep mannen nog
zandzakken staan vullen bij het voetbalveld aan de
Kattendijk voor het versterken van de dijk in Ouderkerk a/d
IJssel.
>>>
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Op deze foto zien we hoe de “Variant” en de “Alpha” van de
gebroeders van Dam tegen de dijk waren geslagen.

Ook op de Kattendijk was het een ravage.

>>>
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De dijkdoorbraak bij Ouderkerk a/d IJssel. Deze foto is op
zondag genomen toen men bezig was de dijk te versterken met
zandzakken en er reeds twee schepen voor het gat waren
gevaren. Maar het is goed te zien dat het water nog steeds de
polder in stroomt.

>>>

-18Zondag 1 februari 1953 was ook de dag dat het nieuwe
voetbalveld aan de Kattendijk (na de verhuizing van
achter de steenplaats van van Vliet)
met een
wedstrijd tegen Boskoop in gebruik zou worden
genomen. Dat is natuurlijk niet door gegaan, er was
op dat moment wel iets anders te doen dan voetballen.
Tevens was het dak van de kleedkamer enige
honderden meters de polder ingewaaid.

Een paar boeren op Stolwijkersluis hebben hun koeien uit
voorzorg naar de Veemarkthallen in Gouda gebracht.

Drinkwater.
Doordat de dijk op verschillende plaatsen voor een
groot gedeelte werd weggeslagen brak op die plaatsen ook de
waterleiding en daardoor kwam het gehele dorp Gouderak
zonder drinkwater te zitten.
>>>
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te voeren. En Niek Rooseboom, die normaal met z’n auto de
melk bij de boeren ophaalde, zorgde nu voor vers drinkwater
dat per emmertje bij de tankauto werd opgehaald.

Op deze foto is te zien hoe men op Stolwijkersluis de
waterleiding aan het repareren is.

Dezelfde plaats
na 50 jaar.

>>>
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Op deze foto zien we hoe bij de tankauto van Rooseboom
het drinkwater werd uitgedeeld. We herkennen op deze
foto o.a. Gerrie Rook, Adrie Evengroen, Kors en Chiel
Koot.

De kabels vanaf Gouda bleven vrijwel intact en daardoor
kwamen wij in Gouderak niet zonder elektriciteit en telefoon.
Dit in tegenstelling tot Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen die
hun elektriciteit vanuit Dordrecht betrokken. Daar waren wel
kabels gebroken en zat men zonder elektriciteit.
>>>
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van de ramp. Pas in de eerste dagen van de nieuwe week werd
de volle omvang van de ramp, die het zuidelijk deel van ons
land had getroffen, duidelijk.
Op maandag ben ik nog niet gaan werken want er was thuis
nog veel op te ruimen. En tevens was de dijk vrijwel
onbegaanbaar om naar Gouda te fietsen.
Op dinsdag zijn verschillende Gouderakse schippers, w.o. ook
mijn vader en broer met de “Avontuur”, uitgevaren om in het
getroffen gebied hulp te bieden.
Graag was ik natuurlijk ook meegegaan maar ik kreeg de
mededeling van m’n ouders: “Jij bent geen schipper en jij
moet weer naar je baas”. En dat heb ik dan natuurlijk ook
braaf gedaan.
Toen de schippers naar het getroffen gebied gingen hadden ze
nog de gedachten dat daar ook mensen gered moesten worden
maar dat bleek niet het geval te zijn.
In Burgsluis aangekomen, want daar waren zij naar toe
gedirigeerd, zijn enkele schippers, waar onder m’n broer Jan
en neef Wijnand, nog wel met een roeiboot de polder
ingegaan maar alle huizen bleken reeds leeg te zijn.
De lading die de schepen mee terug kregen bestond uit
levende koeien en varkens die van de dijken waren gered. De
“Avontuur” bracht 70 koeien naar Rotterdam.
De “Alpha” kreeg 35 koeien aan boord maar onderweg werd
er een kalfje geboren. De geboorte ging goed maar na een dag
werd het in de drukte, in het ruim, toch vertrapt. Deze koeien
gingen naar Goes en ook de “Madjoe” werd met een lading
varkens naar Goes gestuurd om die daar te lossen.
Dirk van Dam

-22Luctor et Emergo.
Holland met je groot’ rivieren
waardoor de schepen statig gaan.
’t Water dat zo velen werk geeft
in de strijd om het bestaan.
Waar zovele mensen wonen
op dat kleine stukje grond.
Holland, jij sloot met het water
een groot en machtig verbond.
Maar als de storm raast over ’t water,
het huis op zijne vesten beeft,
dan is dat eens zo kalme water
een vijand voor al wat leeft.
Het kolkt en bruist, met grote golven,
het wil zo graag de sterkste zijn.
Dan Holland, kun je niets beginnen,
dan ben je maar zo nietig klein.
De dijken, werk van vele handen
breekt ’t water in één oogwenk stuk.
’t Stroomt met geweld de polders binnen,
sleept alles mee, spoelt weg ’t geluk
Dat vele mensen hier bezaten,
hun huis en hof, de warme haard.
Het water kent geen medelijden,
niets blijft er door zijn werk gespaard
Toch Holland ben je sterk en groot,
want je zal overwinnen.
Je volk is één in deze nood
en wil opnieuw beginnen.
Gans Neêrland treurt, de rouw is groot,
doet mens en dier verstommen,
De leeuw is echter nog niet dood,
die geeft zich nooit gewonnen.
Connie Kooiman.
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Watersnood 1 februari 1953.
Herinneringen aan de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel
opgetekend door W.Heuvelman (24-02-1938).

Als veertien-jarige leerling van de Gemeentelijke Lagere
Technische school in Krimpen aan den IJssel verdiende ik op
zaterdag in de Stormpolder bij boer Buitenhuis wat geld dat
grotendeels werd toegevoegd aan het huishoudbudget van ons
gezin met vijf kinderen. Ik hielp bij de verkoop van
aardappelen, bonen en erwten. De Stormpolder was in die
tijd voornamelijk ingericht voor de teelt van aardappelen,
koren, bonen en erwten. Voor vee was maar een kleine ruimte
beschikbaar.
Op zaterdag 31 januari 1953 voelde boer Buitenhuis zich niet
zo fit en zei mij 's middag dat hij naar bed ging en of ik
zondagmorgen de zes koeien wilde melken. Met een trots
gevoel en de stalsleutel op zak ging ik naar huis. De
verantwoordelijkheid voor die zes op stal staande koeien
werd overgelaten aan een bijna vijftienjarige. Die zaterdag
regende en stormde het overdag al behoorlijk en de
weersvoorspellingen gaven zeer zwaar weer aan. Ook die
zaterdagavond ging ik naar de bijeenkomst van "Jonge
Strijd", de jeugdbeweging van het toenmalige NVV. Onze
bijeenkomsten werden gehouden in een ruimte van
gemeentewerken waarvan Hanny Gouwens de baas was.
Tegenwoordig zou je zeggen ; hoofd gemeentewerken. Boven
onze clubruimte was het Technisch Bureau in de
Krimpenerwaard gevestigd Die zaterdagavond waren we
gezellig bezig geweest met spel, zingen en handenarbeid.
Tussendoor zorgden we zelf voor warme chocolademelk die in
een grote emaillen ketel gezet werd. Omstreeks tien uur
verlieten we het clubgebouw en het was mijn beurt de ketel
mee naar huis te nemen.
>>>

-24We wisten niet wat ons overkwam toen we buiten kwamen.
De wind rukte de deksel van de ketel die verdween in de sloot
aan de voorkant van de mooie tuin van Hanny Gouwens.
Zwaar zwoegend tegen de wind in kwam ik thuis in de
IJsselstraat en daar stond weer een verrassing op me te
wachten. Mijn konijnenhok met konijn was door de sterke
wind van het onderstel geblazen en met de ruif omhoog op de
grond terecht gekomen. Een onplezierige positie voor het
konijn want het hok regende vol. Snel heb ik met m'n vader
het hok in de schuur gezet en het konijn van droog stro
voorzien.
Ons niet realiserend wat er zich in Zeeland en Zuid-Holland
al afspeelde gingen we naar bed, want ik zou de andere
ochtend om zes uur de koeien van boer Buitenhuis gaan
melken.
Mijn vader was altijd zeer alert op weersveranderingen. Dat
had hij overgehouden uit de tijd dat hij dijkwerker was aan
de Noord-Oostpolder en de Afsluitdijk. In de nacht van 1
februari 1953 maakte hij z'n gezin wakker en zei: "t Gaat
niet goed want het water loopt over de dijk en de storm staat
tegen de IJsseldijk , allemaal aankleden!". Hij ging naar de
dijk ter hoogte van de scheepswerf van van Duivendijk maar
was snel terug om de toestand in de hele IJsselstraat toe te
lichten. Moeder was al snel in paniek en begon met de
belangrijkste dingen naar boven te brengen.
Als oudste zoon mocht ik met m'n vader mee om weer naar
de dijk te gaan. We gingen nu richting oude steenplaats waar
aan de IJsselkant een rijtje steenplaats-woningen stond.
>>>

-25In een van die woningen woonde een zus van m'n vader. Zij
zat al met haar man op zolder opgesloten omdat de
woonkamer was volgelopen. (Op de plaats van de oude
steenplaats en die woningen staat nu het complex van de
Algerabrug , (het eerste deltawerk!).
Vervolgens
liepen we richting Poldersedijkje en de
'gemeentegrond'. Dat was een kolkende zee.
De boogbrug, Poldersebrug, naast de Koolteerfabriek,
waarover je normaal naar de Stormpolder kon, was
onbereikbaar. Dan maar via de Tuinstraat en de Tiendweg
naar de volgende brug, de Wittebrug. Ter hoogte van de
Tuinstraat kwamen we op de Tiendweg koeien tegen.
Inderdaad dat waren de koeien van Buitenhuis die ik om zes
uur zou melken! Later bleek dat de boer de koeien
losgesneden had en de dijk opgejaagd. De koeien zijn
ondergebracht in de schuren van boer Hoek. Die had zijn
boerderij op de plaats waar nu hotel- restaurant 'de Stuw'
staat. We hoorden al snel dat de dijk achter in de polder,
naast scheepswerf van der Giessen was doorgebroken en de
hele polder volstroomde.
Flink aangeslagen zijn we snel richting ons huis gegaan. We
kwamen veel stormschade tegen en sommige straten stonden
al blank. Toen we weer in de IJsselstraat kwamen hoorden we
boven de storm uit een constante waterstroom over de dijk
slaan. Moeder huilde toen m'n vader het verhaal over de
stormpolder vertelde. We wisten toen nog niet dat er vier
mensen in de stormpolder verdronken waren. Al wakend en
pratend met de buren in de straat hebben we de ochtend
afgewacht. Inmiddels waren de stroom en de
watervoorziening uitgevallen. De informatie over de situatie
in Krimpen en de Krimpenerwaard was verward en
summier.
>>>

-26Toen ik zondagmorgen 1 februari weer met m'n vader mee
mocht richting Stormpolder besefte ik pas goed wat er
gebeurd was. We zagen het veerbootje aanleggen bij de
dakgoten van de huizen in de Nijverheidstraat. De laatste
mensen werden uit hun benarde positie gehaald.
Er waren veel mensen met veel vragen waar niemand goed
antwoord op kon geven.
We hadden een bizar uitzicht over de Stormpolder die
veranderd was in een kolkende zee.
Ik herinner me ook dat zondags veel mensen, waaronder m'n
vader en ik, zandzakken aan het vullen waren om zwakke
plekken in de dijken te versterken.
Op zondagmiddag kwam de politie huis aan huis om iedereen
te waarschuwen dat de spullen naar boven moesten want in
Ouderkerk aan den IJssel was naast de Gereformeerde kerk
de dijk ook doorgebroken en daardoor zou de hele polder vol
kunnen lopen. Moeder raakte toen helemaal van streek en
wilde vluchten naar haar geboortestreek 'de Betuwe'. Dat was
een begrijpelijke reactie maar van vluchten was geen sprake,
alle vervoer was onmogelijk. Ik weet nog wel dat ik het eerst,
na het bezoek van de politie, mijn konijn naar de vliering
verhuisd heb.
Aangezien m'n vader zich maandagochtend op z'n werk op de
Koolteerfabriek moest melden kreeg ik met m'n twee jaar
jongere broer opdracht te gaan informeren naar de familie in
de Schans en Spreeuwenhoek in Ouderkerk aan den IJssel.
Wij zijn die maandagochtend gaan fietsen voor zover dat kon
want er lag veel stormmateriaal op de dijk en op sommige
plaatsen was de dijk nog maar een meter breed, soms nog
minder! Toen we bij de dijkdoorbraak in Ouderkerk aan de
IJssel kwamen wemelde het daar van de militairen.
>>>

-27Zij waren nog steeds met zandzakken aan het werk om naast
het schip dat in de dijk gevaren was het gat kleiner te maken.
Er was politiebewaking en daar moesten we ons melden. Toen
we vertelden over onze opdracht van pa was er overleg tussen
de politie en toen hebben ze ons met de fietsen over de
zandzakken geholpen.
Ik had het gevoel dat ze toen al wisten dat het in de Schans
ook spannend was geweest. En inderdaad, toen we in de
Schans op de plek aankwamen waar ome Kees en tante Riek
den Braber woonden zagen we tot onze verbijstering dat het
hele huis weggevaagd was. Het was doodstil toen we daar
aankwamen, ik geloof zelfs dat het had gevroren. Niemand
ter plaatse, niemand kon ons informeren over het gezin den
Braber. Snel wat verder op naar tante Mien. Gelukkig dat
huis stond er nog maar door het raam zagen we huilende
mensen. Gelukkig zagen we ook snel tante Riek, ome Kees en
de kinderen*. Ze waren dus niet verdronken. Uit het verhaal
bleek dat ze op het nippertje vanuit hun bed naar de dijk
gevlucht waren en daarom zaten ze maandagmorgen nog
geheel ontdaan bij elkaar in hun pyjama. Ome Kees is later
nog met een groep vertegenwoordigers van de
watersnoodslachtoffers ontvangen door koningin Juliana op
paleis Soestdijk .
(zie foto op blz. 30)
Boer Buitenhuis heeft tot het laatst gevochten om een
dijkdoorbraak in de Stormpolder te voorkomen Dat is hem
bijna fataal geworden want, toen hij van de bedreigde dijk
naar
zijn
erf
onderweg
was
voor
nieuw
versterkingsmateriaal, sloeg het water zo zwaar over de dijk
dat z'n tractor afsloeg. Hij kon hem niet meer aan de praat
krijgen en op het moment dat hij wegrende sloeg de tractor
van de beschadigde dijk.
>>>

-28Dit verhaal heb ik van de boer zelf. Ik heb wel de tractor later
in het water zien liggen. Op verzoek van de boer heb ik toen
aan de directeur van de Technische School , de heer
Krombeen, gevraagd of ik met mijn klas de tractor mocht
opknappen. Met behulp van de leraren is dat ook gelukt en de
boer was bijzonder blij want er was werk genoeg nadat het
water weer gezakt was.
Omdat de boer na de ramp niets meer te verkopen had was er
voor mij voorlopig op zaterdag niets meer te verdienen. Toen
heb ik op zaterdag een baantje kunnen vinden als leerling
fietsenmaker bij de Gego aan de IJsseldijk. Die had werk
genoeg want alle fietsen uit de Stormpolder hadden lang
onder water gestaan en moesten helemaal uit elkaar gehaald
worden en gereviseerd. Als ik toen bij de Gego in de
werkplaats kwam en vroeg wat ik moest doen zeiden
ze:'Neem maar een waterfiets'.
Wim Heuvelman

De huizen aan de Nijverheidsstraat te Krimpen tijdens de
watersnood. >>>
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De lege plaats en ravage die achterbleef van de woning
van de familie den Braber na de watersnood.
* Twee van de kinderen uit het gezin van Kees den
Braber wonen nu in Gouderak. Leen ( Beemd) en Gina
Duran den Braber (Iependaal)
Na de watersnoodramp werden inwoners uit alle bedreigde
dorpen die de ramp hadden overleefd door de koningin
ontvangen.
Op de volgende pagina een foto van dit gezelschap met koning
Juliana, prins Bernhard en de prinsessen voor het bordes van
het paleis. Bovenaan de foto bij de pijl staat Kees den Braber
die ook tot de genodigden behoorde.
>>>
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-31Lezing Theo Bakkers.
Op donderdag 10 oktober j.l. hield de oud-burgemeester van
Ouderkerk en lid van onze vereniging, Theo Bakkers, in een
weer goed gevulde grote zaal van het Dorpshuis, een lezing
met diabeelden, over het ontstaan van Nederland in het
algemeen en de Krimpenerwaard in het bijzonder.
Op boeiende wijze en met veel parate kennis over de historie
wist hij de ruim zestig aanwezige leden van half acht tot tien
uur te boeien.
We kunnen weer terug zien op een leerzame en gezellige
avond.
Bezoek aan de Sint Jan en de Kaaswaag in Gouda.
Op zaterdag 19 oktober j.l. gingen we met een gezelschap van
62 personen op excursie naar Gouda.
Eerst brachten we een bezoek aan de Sint Jan waar we een
korte inleiding kregen van Koster Tompot over de historie
van de kerk en daarna werden we rondgeleid door de heer
Vaandrager langs de prachtige Goudse glazen.
Na deze rondleiding werd er in het imposante kerkgebouw
gezellig koffie gedronken.
Na de koffie brachten we, na een wandeling bij prachtig weer
over de gezellige zaterdagmarkt van Gouda, een bezoek aan
het waaggebouw.
De uitleg die we daar kregen, over het maken van kaas en de
aanwezige attributen, had beter door één van de dames uit
ons gezelschap kunnen gebeuren. Want volgens enkele
personen, van boeren afkomst, werd door onze gids de
waarheid wel eens geweld aangedaan. Maar hij deed z’n best
en het was gezellig.

-32Winter 1942.
De winter van 1941 op 1942 was zeer streng en duurde erg
lang. Kortgeleden kwamen we in het bezit van een aantal
foto’s. Op één van de foto’s stonden aan de achterzijde enige
aantekeningen.

Deze foto is gemaakt door J. van Dam A Zn
(Jan de Madjoe red.) tijdens de zeer strenge
winter van 1942.
Het begon zaterdag 9 januari zeer hard te
vriezen en de temperatuur daalde tot 14 graden
onder nul. Dit duurde onafgebroken tot 23
januari. Hierna begon het te sneeuwen bij een
dagtemperatuur van 12 graden onder nul. De
sneeuw lag een halve meter hoog.
Het hoogtepunt van de winter was wel toen we
over de dijk, die nat geregend was terwijl het
vroor, naar Krimpen a/d IJssel op 7 maart en
een tocht op 8 maart naar Krimpen aan den
IJssel.
De planken bij het veer lagen er 8 weken op.
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Op de Kattendijk bij het watergemaal. V.l.n.r.: Adriaan Rook;
Leen Blanken; Jaap Bouter; onbekend en onbekend.
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Tentoonstelling over de

WATERSNOOD 1953
op zaterdag 1 februari en
zaterdag 8 februari 2003.

in
Het Dorpshuis
te

Gouderak
Met historische foto’s, gemaakt tijdens
de watersnood in Gouderak, en met
verhalen en film wordt de ramp van
50 jaar geleden herdacht.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk en geopend
van 10.00 tot 16.00 uur
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Excursie naar Delft.
Op zaterdag 10 mei a.s. organiseert de Historische
Vereniging “Golderake” een excursie naar de
Prinsenstad Delft.
We zullen o.a. een bezoek brengen aan het
Legermuseum en de Nieuwe Kerk.
De details van deze excursie zullen wij via een
convocatie aan U bekend maken, maar wij adviseren
U de datum van 10 mei vast in uw agenda te zetten
en vrij te houden.

