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3.

In Memoriam.
Op 1 oktober j.l. overleed, vrij plotseling, op 82-jarige
leeftijd,

Clara Verstoep-van der Graaf.
Clara was afkomstig uit Lekkerkerk, maar na haar
huwelijk met veetransporteur Janus Verstoep kwam zij
in Gouderak wonen en werd zij ook een echte
Gouderakse.
Ook in het verenigingsleven was Clara actief, de
plattelandsvrouwen kenden haar als lid, maar in het
bijzonder had zij haar hart verpand aan het spelen van
toneel.
Bij de Toneelvereniging “Grimas” heeft zij vanaf de
oprichting diverse prachtige rollen in toneelstukken en
musicals gespeeld en als ere-lid nam zij enige jaren
geleden afscheid van deze vereniging.
Maar bij de uitvoeringen was zij nog altijd aanwezig en
dan vroeg zij een plaatsje op de eerste rij want zij wilde
er nog zo graag dicht bij zijn.
Clara zal gemist worden, in het dorp, bij Grimas en in
het bijzonder natuurlijk in haar gezin.
Wij wensen Janus en de kinderen veel sterkte toe bij het
verwerken van het verlies.
Zij ruste in vrede.

4.
Op 9 november jl overleed op 65-jarige leeftijd,

Joop den Hertog.
Hoewel we wisten dat Joop afscheid van het leven moest
nemen kwam het toch nog als een schok en is het bijna
niet te bevatten dat hij er niet meer is.
Aan het samenstellen van de lijst van middenstanders voor
het boek over de middenstand en ambachten heeft hij,
samen met Wim Verstoep, nog zo’n nuttige bijdrage
geleverd.
Ook bij het inrichten van het Dorpshuis voor de
presentatie van het boek op 24 september j.l. heeft hij, met
zijn laatste krachten, nog actief meegewerkt.
Hij heeft die dag ook nog enorm genoten en daar zijn wij
dankbaar voor.
Joop, sympathiek en altijd positief en optimistisch
ingesteld, zal gemist worden.
In de eerste plaats natuurlijk binnen zijn gezin maar ook
binnen onze vereniging. Geen bijeenkomst of excursie
sloeg hij over. Een echte Gouderakker, in hart en nieren, is
heen gegaan.
Wij wensen Joke en de kinderen veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.
Joop, rust in vrede.

5.

6.

Op 4 november overleed, op 88–jarige leeftijd te
Capelle aan de IJssel..

Maria Huisman – Terlouw.
Marie was een dochter van Jan en Rika Terlouw,
uit het winkeltje op Klein Dorpje.
Na haar huwelijk met Bouw Huisman verhuisde het
echtpaar echter naar Capelle aan de IJssel en daar
zijn zij ook hun hele leven blijven wonen.
Maar ondanks dat, had zij nog altijd veel
belangstelling voor Gouderak en kon zij, wanneer
wij haar een enkele maal bezochten of door de
telefoon spraken, leuk vertellen over haar jeugd in
ons dorp.
Wij wensen haar zoon en dochter sterkte toe om het
verlies van hun moeder te verwerken.
Zij ruste in vrede.

7.
Op 19 november jl overleed, op 82-jarige leeftijd, te
Zaandam

Neeltje (Nees) Oosterom-Tom.
We herinneren ons Nees het beste als jonge, vrolijke
en lieve vrouw.
Door haar huwelijk met Jan Oosterom, die als
marechaussee op diverse plaatsen in Nederland werd
gestationeerd, was het contact met haar daarna echter
gering.
Maar wanneer we haar een enkele keer nog wel eens
ontmoetten dan was daar echter nog steeds die zelfde
vrouw met een lach, een grap en een vriendelijk
woord.
Nees was een vrouw die in het hart van veel mensen
een warm plekje in nam.
Wij wensen haar man Jan, zoon en dochter veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Zij ruste in vrede.
Steeds weer moeten wij afscheid nemen van mensen
die ons lief en dierbaar zijn.
Wij zullen hen echter niet vergeten en de herinnering
aan hen opsluiten in ons hart.

8.

De B.V.L.
In ons vorige nummer plaatsten wij een foto van een groep
Gouderakse mannen rond een schietschijf met daar boven de
letters B.V.L., er onder Gouderak en één van de mannen
houdt een geweer vast.

Van de mannen werden door ons Hendrik de Jong, Piet
Beijen, Klaas Bouwman en Arie Borst herkend , geheel rechts
staan waarschijnlijk Jan van Vliet en Teunis van Schieveen
maar de overige drie zijn niet bekend.
Ook de betekenis van B.V.L. was op dat moment bij ons niet
bekend.

9.
Maar spoedig na het verschijnen van ons vorige bulletin
ontvingen wij reeds van de heer Adri den Boer, van de
Historische Vereniging Nieuwerkerk, het volgende bericht:
Beste Dirk,
Met interesse las ik vandaag weer het bulletin van
Golderake! Al zal ik vast niet de enige zijn, misschien ben ik
wel de eerste die de letters BVL van de foto op pagina 26
kan duiden.
Over het fenomeen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
is op internet en in boeken van alles te vinden. Het gaat
niet zozeer om een vereniging als wel om een afdeling van
een landelijke organisatie:
In 1914 werd, met het oog op toen dreigend
oorlogsgevaar, de "Bijzondere Vrijwillige
Landstorm"opgericht.
Na de eerste wereldoorlog kon deze groep
opnieuw worden opgeroepen om het gezag te
dienen (er zaten toen - zeg na Troelstra! - bepaald
geen socialisten in.)
Zij zijn het die het schieten als sport zijn gaan
beoefenen, toen nog alleen met militair geweer,
dat van het rijk geleend werd.
Afdelingen van de "Bijzondere Vrijwillige
Landstorm" bleven bestaan tot 1941, toen ze
ontbonden werden door de bezetter.
In 1945 werd organisatie "Steun Wettig Gezag"
opgericht. De nog levende leden van de
"Bijzondere Vrijwillige Landstorm"
meldden zich bij deze organisatie om het schieten
als sport te kunnen beoefenen.

10.
Tijdens de laatste jaren van "Steun Wettig Gezag"
bevonden er zich veel plaatselijke politiemensen
onder de leden. Ook als voorzitter diende vaak
een politiefunctionaris.
Dit alles duurde tot 1950, in welk jaar "Steun Wettig
Gezag"op last van min. Staf ontbonden werd.
Bij het opheffen van deze organisatie moesten ook
de militaire wapens ingeleverd worden bij het Rijk
en een soort opvolger was weer de Nationale
Reserve.
De Landstorm was sinds 1913 het onderdeel
waarin de oudste dienstplichtigen opgeroepen
konden worden. Deze had sinds de mobilisatie
ook een vrijwillige component, die in 1918 6000
man telde. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
ontstond op 13 november 1918 ten gevolge van
een oproep van het lid van de Tweede Kamer voor
de ARP, L.F. Duymaer van Twist, betrouwbare
dienstplichtigen die met groot verlof waren, op te
roepen vrijwillig onder de wapenen te komen om
in Den Haag en Rotterdam, de revolutie te keren.
Op 14 november waren er reeds 600 vrijwilligers
uit Friesland in Den Haag aangekomen. De
volgende dagen groeide dit aantal sterk. Nog in
november 1918 werd deze organisatie
geformaliseerd en opengesteld voor alle ouddienstplichtigen. In 1919 steeg het aantal
vrijwilligers van 20.000 tot meer dan 40.000.

11.

De eerste officiële mobilisatie van de BVL vond
plaats in maart 1920 toen in de Achterhoek, bij
s-Heerenberg een inval van Duitse Spartacisten
gevreesd werd.
Op dat moment was de Reichswehr in Wesel in
felle gevechten gewikkeld met communistische
opstandelingen en het gevaar was niet denkbeeldig
dat de strijd zich op Nederlands grondgebied zou
voortzettten.
Met vriendelijke groeten,
Adri den Boer

12.

Middenstand en Ambachten in Gouderak.
Het boek over de Middenstand en Ambachten in Gouderak,
dat door onze vereniging is uitgegeven en waarvan op 24
september j.l. de presentatie heeft plaats gevonden, is
bijzonder goed ontvangen.
Vele complimenten hebben wij over de inhoud en uitvoering
ontvangen en die hebben ons bijna verlegen gemaakt.

13.
Ook de dag van de presentatie, 24 september jl. was weer
bijzonder geslaagd.
De grote zaal van het Dorpshuis was omgetoverd in de
Dorpsstraat van vijftig jaar geleden met o.a. de winkeltjes
van vrouw Terlouw en Liesbeth Stam, de smidse van Martien
Ooms en de timmerwerkplaats van ‘de lekkere spijker’.
Ook de groentezaak van den Hertog was aanwezig, de
kapperszaak van Bram, de manufacturenzaak van Gezusters
Blom, de tabakszaak van Kee Verkaik, de slagerijen van Piet
van der Perk en van den Heuvel.
In de bakkerij verspreidde het vers gebakken tarwe
vloerbrood zijn heerlijke geur en op de stoep werd de
ambulante handel vertegenwoordigd door de peterolieboer.
De vele honderden bezoekers, waaronder belangstellenden
die van ver gekomen waren, genoten en kwamen in een
opperbeste stemming. Er ontstond weer een echte reüniesfeer.

14.
Sommigen kwamen s’morgens en vertrokken pas aan het
einde van de middag. Het boek was natuurlijk ook een
trekpleister en daarvan werden er bijna vierhonderd
verkocht.

15.
Ook onze stand vóór het Dorpshuis, op de braderie, trok veel
belangstelling en was eigenlijk de opstap naar de
tentoonstelling en het gebeuren binnen.

16.
Het optreden van het Kinderkoor “De Gouderakkertjes”
zorgde voor een leuk en passend intermezzo.
In hun Jip en Janneke kleding pasten de kinderen
voortreffelijk in het, voor die dag, historisch ingerichte
Dorpshuis.

Inmiddels zijn er van het boek over de Middenstand en
Ambachten bijna zevenhonderdvijftig van de duizend
gedrukte exemplaren verkocht.
Dus, indien U nog niet in het bezit bent van dit prachtige
boek, dat eigenlijk in geen enkele boekenkast van een
Gouderakker mag ontbreken, moet U er snel bij zijn.
Het is ook een prachtig kado om ter gelegenheid van een
verjaardag, St. Nicolaas of Kerst weg te geven.
Het is nou nog steeds, voor de prijs van € 17,50, verkrijgbaar
bij Boekhandel Kamerbeek, Corrie Loendersloot (375743) en
Dirk van Dam (373368).

17.

Goed gedaan.

Helaas is er de laatste tientallen jaren veel variatie uit onze
Dorpsstraat verdwenen, de winkels zijn bijna allemaal
opgeheven, de nieuw gebouwde huizen zijn wat eentonig van
kleur en het straatbeeld wordt te weinig opgefleurd met
bloemen en planten. Slechts een enkeling probeert de boel wat
op te fleuren door het plaatsen van bloemen of planten
Hans en Gerda van Adrichem hebben het prima gedaan en
een goed voorbeeld gegeven, door de ruimte voor en naast
hun huis prachtig in te richten, kleurrijke bloemen te planten
en af te sluiten met een mooi sierhek.
Het is jammer dat we geen kleurenfoto in ons bulletin kunnen
plaatsen maar bovenstaande zwart/wit foto laat toch zien dat
Hans en Gerda, in onze verder wat saaie Dorpsstraat, een
idyllisch plaatsje hebben gecreëerd.

18.
MONUMENTENDAG

10 september 2005.

Dit jaar was het thema “religieuze gebouwen” en ook in
Gouderak was de Hervormde Dorpskerk dus open voor het
publiek. Er was een tentoonstelling over de verenigingen van
vroeger en nu. De heer K. Vis had een prachtige collage
gemaakt van de jongensclub in zijn periode en de
zangverenigingen van het verleden en heden waren goed
vertegenwoordigd met veel foto’s en diverse programma’s.
Het kerkgebouw was leuk versierd met de tekeningen die de
leerlingen van de groepen 6 – 7 en 8 van de School met de
Bijbel hadden gemaakt van de kerk. Alle bezoekers konden
aangeven welke tekeningen ze het mooiste vonden en van elke
groep kreeg de leerling met de meeste punten een prijsje.
Door het mooie weer werd ook de toren regelmatig
beklommen.
Het was weer een gezellige dag met fijne ontmoetingen en
veel muziek.
Corrie Loendersloot- de Leede.

19.

20.

De brandweer in Gouderak.
Als je nu de moderne uitrusting en het materieel van de
huidige brandweer in ons dorp ziet, vraag je je onwillekeurig
af; hoe was dat vroeger?
Daarom zijn we eens in de geschiedenis van de brandweer
gedoken en laten hier onder enige wetenswaardigheden uit de
geschiedenis van de brandweer in het algemeen en Gouderak
in het bijzonder volgen.
Van een chronologische en historische opbouw kan geen
sprake zijn omdat de beschikbare gegevens te gering zijn.
Maar toch vinden we het wel leuk om, uit gegevens die
beschikbaar zijn, enige feiten op te noemen.
Hoewel hun uitrusting in vroeger eeuwen natuurlijk zeer
primitief moet zijn geweest was het belang van de brandweer
eigenlijk nog veel groter dan tegenwoordig.
Bijna alle huizen waren van hout en voorzien van daken die
gemaakt werden van riet en stro terwijl de verwarming van
de huizen plaats vond met openvuren en voor de verlichting
werden kaarsen en olielampen aangestoken..
Tot in de 17e eeuw kwam het regelmatig voor dat grote
gedeelten van steden en hele dorpen bij een brand werden
verwoest. Zo brandde in 1452 Amsterdam nog voor
driekwart af en ook, om dichter bij huis te blijven, Gouda is
in de 14e en 15e eeuw getroffen door grote branden die de stad
voor het grootste gedeelte in de as legde.
In Gouda stonden dag en nacht twee mannen met trompetten
de wacht te houden om te kijken of er ergens brand ontstond.
Wanneer zij ergens brand zagen ontstaan dan sloegen zij
alarm door op de trompet te blazen. Dan moest iedereen zich
naar de brand begeven en een emmer meenemen, die ze
verplicht in huis moesten hebben.

21.
Er werd dan een lange rij gevormd vanaf b.v. een gracht of
singel naar de brand.
In de 17e eeuw wordt de brandbestrijding echter op een
betere manier aangepakt.
Jan van der Heyden, geboren in Gorinchem maar later
woonachtig in Amsterdam, ontwikkelde samen met zijn broer
Nicolaas de slangen brandspuit.
Daarvoor waren er wel brandspuiten maar die waren zeer
primitief en voorzien van een vaste straalpijp waardoor de
spuit zo dicht mogelijk bij de brand geplaatst moest worden.
De eerste brandspuiten waren ook geen zuig-perspompen
maar alleen perspompen en moesten nog met emmers worden
gevuld.
Jan van der Heyden, die later ook jarenlang Generale Brand
Meester der stad Amsterdam is geweest, ontwikkelde echter
steeds beter materieel voor de brandweer.
In 1740 koopt de gemeente Gouderak voor het bedrag
van fl. 697.00 een nieuwe brandspuit bij de firma Pieter en
Wybrand Almenum. Dat was het bedrijf dat eerst van de
gebroeders van der Heyden was geweest. Want op de
brochure, die bij het koopcontract was bijgesloten, is hun
naam doorgestreept en vervangen door die van de gebroeders
Almenum.

22.

Op bovenstaande afbeelding, die ook bij de aanbieding was
bijgesloten, is te zien dat deze brandspuit nog bestond uit een
soort open reservoir, dat steeds gevuld werd met water dat
door de ‘zakkendragers’ werd aangevoerd.
Deze zakken, een soort emmer, werden gemaakt uit leer en
werden daarom zakken genoemd. De perspomp die op het
reservoir was gemonteerd moest er voor zorgen dat het water
via slangen bij de vuurhaard kwam.
De eerste slangen waren ook gemaakt van leer.

23.
En over die slangen lezen we, in de verslagen van de
gemeenteraad, dat in 1813 wordt besloten tot de aanschaf van
een nieuwe lederen brandslang van 50 voeten lang.
Het was kennelijk een grote uitgave want er wordt zelfs een
bestek voor uitgeschreven en dat gebeurde in die tijd nog in
het Nederlands en het Frans.
In het bestek staat o.a. dat geen bod hoger dan zestig gulden
of honderd Franc - zes en twintig, zal worden geaccepteerd.
Er komt maar één prijsopgave binnen en daarom wordt de
levering opgedragen aan Adrianus Quint, schoenmaker,
wonende in huijs no. 77 alhier voor de prijs van 25 gulden.
Als borgen treden op Abram Koomen, koorenmolenaar,
wonende in huijs no. 36 en Willem Radder, metselaar, wonende
in huijs no. 89.
De opdracht wordt ondertekend W. van Capelle Pzns. Maire
(dat is het Frans voor burgemeester)

De afbeelding van een
“leederen brandemmer”

24.
In de verslagen over deze aankoop staat ook nog dat
de gunnen geschiedde

“na het uitbranden van de waschkaarsen.”
Weet iemand van de lezers of lezeressen wat de
betekenis hier van is?
In die tijd bestond een vrij streng reglement waar iedere
inwoner zich aan te houden had.
Of zoals het officieel in het geschrift stond vermeld;
KEURE en ORDONNANTIE
OP DE
BRAND – SPUYT
Midsgaders REGLEMENT waar na de
Inwoonders van GOUDERAK haar sullen
hebben te gedragen in tyde van Brand,
ofte in het Exerseren ende Proberen van de
BRAND – SPUYT

Opgesteld 1739
In dit reglement was duidelijk en vrij streng omschreven wat
de taak van een ieder was en waar men zich aan te houden
had.
De volgende functies in het corps worden genoemd;
Opper-commandeur - onder-commandeur - brandmeester.
Dit waren de mannen die de leiding hadden.

25.
Dan wordt genoemd de pijpleider. De pijpleider was de
man die met de straalpijp de brand ging bestrijden. Omdat in
die tijd nog weinig druk kon worden opgebouwd en hij dus
dicht naar de brandhaard moest, liep hij ook het meeste
gevaar.
In het reglement staat dan ook dat;
Niemand zal voor zyn dienst in het blussen van den
Brand eenig loon mogen eyschen; maar de Pypleiders
ofte ymand anders devoir (vervanger)
doende om
den Brand uyt te blusschen / en daar
door zig
komen te quetsen (verwonden) / en zulks begerende /
zullen werden bevryd van alle kosten
van
Meesterloon (dokterskosten) / door het Ambagt (de
Gemeente) na haaren Omslag / en zal daar en boven
/ tot onderhouding van zyn Vrouw en Kinderen / betaald
werden soodanige winsten ofte daggelden / als hy by
soodanige quetsinge ofte smert heeft versuymt / ’t welk
zal staan ter taxzatie van
den Heer Schout ende
Geregten.
Verder worden genoemd; Slanghouders. Zij moesten voor de
slangen zorgen en deze ook onderhouden.
Pompers. Dat waren de mensen die met de hand de pomp
bedienden. Waterscheppers. Zij schepten het water uit rivier
of sloot waarna het door de ‘sakkendragers’ naar de spuit
moesten
de
werd
gebracht.
Lantaarndragers
brandweerlieden bijlichten en er voor zorgen dat de lantaarns
weer in het spuithuis kwamen en werden voorzien van een
nieuwe kaars.
In dat rijtje van functionarissen werden ook genoemd de
Kringsluiters

26.
Eerst vroegen wij ons af wat zijn kringsluiters. Bij het
doorlezen van het gehele boekje van KEURE EN
ORDONANTIE kwamen we bij artikel XVII en daar lezen
we tot onze schrik het volgende;

Ende op dat nevens het blussen van den Brand ook te gelyk
belet werden het ontvreenden van de Goederen / die uyt het
Huys waar in den Brand is / ofte uyt de bygelegenen Buur-huysen
werden gevlugt / zyn aangestelt by de Spuyt 10 Persoonen tot
Kringsluyters / welke voorsien zullen zyn met stokken van ses
Voeten lang / Beschildert met Dorps Wapen / die zig daar mede
zullen moeten begeven ter plaatsen alwaar den Brand is / en daar
het zy / voor / agter / ofte ter zydenen van het Huys / naar
gelegentheyd van dien / een kring slaan / en naauwe toesigt nemen
dat niemand uyt de gesegde Huysen eenig Goed wegdragen / ten
zy die daar toe by de Eygenaars van ’t Huys

geadmitteerd en

bekend is / en zullen ten dien einde de Namen en Woonplaatsen
van de Wegdragers moeten afvragen / die het zelve gehouden zyn
te moeten seggen / ofte zullen de Goederen door de voornoende
Kringsluyters andersins aangehouden werden .

27.
Ook toen waren er dus kennelijk mensen die, wanneer
iemands huis in brand stond, er niet voor terug deinsden om
de getroffenen te bestelen.
In artikel V van de ORDONNANTIE
aangegeven wanneer moet worden geoefend;

wordt

De Commandeurs en verdere Bedienden / sullen tweemaal in '
t Jaar de Spuyt moeten Exerceren / de eerste reys op
Hemelsvaardag / Nademiddag ten 3 Uren / de tweedemaal op
Donderdagh van Gouderakse Kermis / mede ten 3 Uren ; en
sullen yder reys daar voor een Premie hebben van een half Vat
beste Bier / en die op soo gestelde Uure en Dage selfs niet
present is / zal een ander in syn plaatse moeten stellen / of zal
verbeuren een Boete als volgt :
DeOpper-Commandeurs ……………………………..0 - 12 - 0
De Onder- Commandeurs en Pypleyders …………...0 - 8 - 0
De Slang en Mamiering-houders met de
Sakke- en Lantaarn-dragers / yder ..…………….….0 - 6 - 0
De Pompers / Waterscheppers en verdere
Bediendens / yder ........................………………0 - 4 - 0
en die in ‘t geheel niet Compareerd ofte geen ander in syn
plaats heeft gestelt / verreurd dubbelde Boetens.

28.
Onze huidige brandweermannen weten dus waar ze iedere
maandagavond recht op hebben:

een half vat best bier.
De bedragen waarin de boetes, die werden geheven,
waren als volgt : het eerste cijfer een caroli gulden, het
tweede cijfer stuivers en het derde penningen.
1 gulden = 20 stuivers - 1 stuiver = 16 penningen.
En 1 penning was als rekeneenheid nog verdeeld in 8 duiten.

De nachtwaker.
Bij de brandbestrijding had ook de nachtwaker een
belangrijke rol. Het was namelijk zo, dat er vroeger mannen
in het dorp liepen die in de gaten moesten houden of er iets
gebeurde dat niet door de beugel kon of ergens brand
uitbrak.
In een reglement op de Nachtwacht in Gouderak, dat in 1810
is opgesteld, lezen we dat er in ons dorp iedere nacht zelfs 5
nachtwakers actief waren.
En we lazen dat de wijken als volgt waren ingedeeld: de
eerste liep van huis no.1, bewoond wordende door Boudewijn
Breedveld tot huis no. 28 van Cornelis Kasbergen. De tweede
liep tot huis no. 88 van de Wed. J. Rustwat. De derde tot huis
no. 121 van Ary Proos, de vierde tot het huis no. 153 van
Dirk Lievense en de vijfde tot huis no. 180 van Jacob van
Vliet.
Ieder gezin moest een manspersoon van 18 jaar of ouder
leveren om deze nachtwacht te vervullen. Alleen door ziekte
of ouderdom kon je worden vrijgesteld. Kwam je niet
opdagen kreeg je een boete van 12 stuivers.

29.
Iedere Nachtwacht moest ook een Piek, Sabel of ander wapen
bij zich hebben.
En als hij onraad zag en assistentie van de andere wachten
nodig had moest hij;
Den Hoorn blazen of ander geraas makend
instrument gebruiken ten einde de naast bij zijnde
Wagten te waarschuwen. Welke Wagten verplicht zijn
dadelijk tot assistentie te koomen op verbeuring van 20
stuivers.
Wanneer een wacht loos alarm maakte kreeg hij een boete
van 10 stuivers en dat kreeg de wacht die als eerste te hulp
was geschoten.
In de KEURE EN ORDONNANTIE uit 1739 staat vermeld
dat de nachtwacht, wanneer hij brand ontdekte direct alle
spuitgasten uit bed moesten kloppen.
En, staat er bij;
Den Schoolmeester zal gehouden zijn / soo dra hy
kennis van den Brand heeft bekomen / de Klok te
kleppen / om soo te spoediger het Volk bij malkander
te krygen.
In de 19e en het begin van de 20e eeuw werd het werk van de
nachtwaker minder omvangrijk. Er kwam toen in de meeste
dorpen één nachtwaker in gemeentedienst en deze was dan
tevens lantaarnopsteker
Omstreeks 1920 is in de meeste gemeenten de functie van
nachtwaker opgeheven.
Op de voorpagina een foto van Jan Stigter (1850-1940), de
laatste nachtwaker in Gouderak.
Voor de oudere Gouderakkers; Jan Stigter was de grootvader
van Neeltje Vogelaar.

30.
In 1856 geeft de Gemeente Gouderak opdracht tot een
inschrijving voor de bouw van een nieuw spuithuis aan de
Dorpsstraat
Er komen drie inschrijvingen binnen t.w. van;
Jan de Bruin ……………… voor de som van fl. 437,00
Arie Scheijgrond…………
voor de som van fl. 379,00
Arie Broeder Dullaard ……. Voor de som van fl. 327,00
Dit zijn alle drie Gouderakse aannemers. De naam
Scheijgrond is tot ver in de 20e eeuw een bekende naam als
timmerman/aannemer in Gouderak geweest. Want de zaak is
later voortgezet door zijn zoon Louwrens en kleinzoon Arie,
die zelf later brandweercommandant is geweest en ook
bekend stond als toneelspeler.
De bouw van het spuithuis wordt echter gegund aan de
laagste inschrijver, Arie B. Dullaard.
De schriftelijke opdracht wordt ondertekend door
Burgemeester A. Blok en de gemeentesecretaris Joh. Smits.
In 1919 werd er een nieuwe woning voor veldwachter Human
gebouwd met daar aan vast een garage voor de brandspuit.
Thans is dit de woning en garage van de familie van
Cappellen boven aan de Essendreef.
Daarna heeft de timmerwerkplaats van Jaap van Rooyen, die
was verplaatst naar een plek achter het kerkhof, enige tijd
dienst gedaan als brandweergarage, daarna werd verhuisd
naar de Poten en daar staat nu sinds 1999 een prachtige
garage met kantine.
Een kantine die overdag ook onderdak verschaft aan de
bejaardensoos.

31.

In 1880 wordt door de gemeenteraad van Gouderak opnieuw
besloten tot de aanschaf van een nieuwe brandspuit. Daarbij
moeten we nog steeds niet denken aan een motorisch
aangedreven pomp maar aan een pomp met handbediening.
Maar wel met een zuig – perspomp.
Er wordt prijs opgevraagd bij Landre en Glinderman, H.
Belder en Co en Chr. R. Kouveld te Amsterdam en A.
Bikkers te Rotterdam.
De aanbieding van Bikkers, hoewel niet de laagste (855
gulden), wordt het aantrekkelijkst gevonden. Maar eerst
wordt nog informatie ingewonnen bij de burgemeesters van
Oudewater en van Waning van Ouderkerk a/d IJssel.
In Oudewater zijn ze positief maar van Waning houdt zich
een beetje op de vlakte.

32.
Maar de gemeenteraad, onder leiding van burgemeester
Marinus Bron, besluit om de spuit te kopen bij de firma A.
Bikkers en zoon te Rotterdam.
Op 10 maart 1882 komt de bevestiging van de firma Bikkers
dat de brandspuit spoedig zal worden geleverd.

Zie bladzijde 33

33.

Rotterdam, 10 Maart 1881.

WeledelAchtbare Heer,
Onder dankbetuiging van Uwe bestelling van eene
complete zuig-pers brandspuit, als omschreven in onze
letter van 18 October 1880 No. 249 sub A, is het ons zeer
aangenaam U te kunnen berichten dat de levering noch
voor het einde van deze maand zal geschieden. Het zal
ons aangenaam zijn noch van U te vernemen, of het
bestelde werktuig ook moet zijn ingericht om te gelijk met
twee slangen en stralen te werken, in welk geval het
noodig is dat de brandspuit voorzien worden met een
koperen tweespruit en een extra straalpijp, ook
omschreven aan het slot van meegenoemde missieve.
Uwe geeerd antwoord hierop verwachtende
tekenen wij hoogachtend.
Uwdienaar
A.Bikkers en Zoon

Of de spuit inderdaad met twee straalpijpen is uitgerust
hebben wij niet terug gevonden en ook niet wat het meer
moest kosten.

34.
In het begin van de 20e eeuw werd de spuit uit 1881
vervangen door een brandspuit (je) op een aanhanger. Dit
was geen handpomp meer maar werd aangedreven door een
benzinemotor. Er waren echter maar een paar mensen (w.o.
Jos Oskam) die het spuitje aan de praat konden krijgen.
Aanvankelijk werd hij getrokken door de T-Ford van Kees
Stouthart de kolenboer, die zelf ook brandweerman was.
In het Boerderijboek en ook in het Boek Middenstand en
Ambachten staat deze spuit afgebeeld.
Hoewel zeer primitief heeft dit “akkepufje” tot 1950 dienst
gedaan, alleen werd hij toen niet meer getrokken door de TFord van Stouthart maar door een legertruck.
In 1950 is er echter een open brandweer auto aangeschaft van
het merk Dodge met een vrij zware pomp aan de voorzijde.
Dit betekende al een enorme vooruitgang.
Uit de krant van juni 1950

GouderakIn tegenwoordigheid van burgemeester Bergman
en de beide wethouders, burgemeester Neet van
Ouderkerk a/d IJssel. en burgemeester Gautier
van Berkenwoude en de commandanten van de
brandweercorpsen uit de omgeving heeft de
vrijwillige brandweer even buiten het dorp, ter
hoogte van het watergemaal de nieuwe autospuit
gedemonstreerd. Gouderak kan zich nu verheugen
in het bezit van een autospuit met een capaciteit
van 2400-2500 liter per minuut. Met· zes stralen
werd water gegeven.
Alles bleek goed te
functioneren.

35.

De Dodge brandweerauto, met pomp aan de voorzijde, die
dienst deed vanaf 1950 tot 1962.
Deze open brandspuit heeft dienst gedaan tot omstreeks 1962
en is toen opgevolgd door de eerste echte brandspuit van het
merk Commer. Deze werd, evenals de handspuit uit 1881,
geleverd door de firma Bikkers uit Rotterdam.
In 1978 werd deze vervangen door een Mercedes
brandweerauto en een extra materiaal wagen.
In 1995 is deze brandspuit weer vervangen door een nieuwe,
weer van het merk Mercedes.
Bij de aankoop van een nieuwe brandspuit is de laatste jaren
ook steeds gekeken of hij op de veerpont geplaatst kan
worden. Dit was noodzakelijk om bij eventuele calamiteiten,
of scheepsbranden op de IJssel te kunnen uitrukken.
Denk daar bij aan de vele kerosine tankers, op weg naar
Schiphol, die vele jaren door de IJssel hebben gevaren.

36.

De Gouderakse Brandweer in een optocht met de leger truck
waarmee na de oorlog de baby spuit werd getrokken.
We herkennen op de auto; Rietje Oskam; Kees Oostrom;
Willem Stam; Gijs Mourik; ??????? en Dirk Loendersloot.

37.

38.
In de naoorlogse jaren maakte het brandweerkorps jaarlijks ook
een uitstapje met de bus. In dit geval, het moet omstreek 1960
zijn geweest, werd o.a. Schiphol bezocht.
De namen van de personen op de foto op bladzijde 37 zijn;
Gehurkt vlnr: de buschauffeur; Jan Kok; Jan Willem
Baas; Arie Huisman; Piet den Ouden; mevrouw
Eegdeman; Gemeenteopzichter Wever;
de dames
Terlouw en de Kwaadsteniet.
Staande vlnr: Kees Kasbergen en zijn vrouw; Willem Stam en
zijn vrouw; Jan Willem Ooms en zijn vrouw; daar achter Jos
Oskam en zijn vrouw; Dirk Loendersloot en zijn vrouw; de
dames Mourik en van Herk; Rien Rijkaart; Gert Eegdeman;
mevrouw Wever; Willem Terlouw; mevrouw Baas; Willem
Verdoold en zijn vrouw en Arie de Kwaadsteniet.
Op de trap van onder naar boven: de dames De Leede
en Rijkaart; Kees Oostrom; de dames Scheijgrond en
Oostrom; Alie van der Hee (mevrouw den Ouden) Jan
van Herk; Burgemeester Huurman en Gijs Mourik.

In 1963 behaalde het Gouderakse brandweerkorps in Krimpen
a/d IJssel de 1e prijs bij de Districts brandweerwedstrijden.
v.l.n.r. voor de Commer brandspuit staan: Commandant Jan
Willem Baas; Kees Oostrom; Arie Huisman; Jan Kok; Piet
Sloof; Gert Eegdeman; Willem Verdoold; Willem Terlouw; Jo
Loendersloot en Piet den Ouden.
Zie de foto op bladzijde 39.

39.

40.
Zo hebben we gezien dat er heel wat is gewijzigd in het
brandweerwezen.
Het materiaal behoeft geen nadere uitleg, maar ook de
communicatie is natuurlijk niet meer te vergelijken. Komt er
nu een brandmelding binnen bij 1-1-2 dan is binnen de
kortste keren het gehele brandweercorps, via de ‘piepers’,
gealarmeerd.
Vroeger moest de nachtwaker de mensen uit bed kloppen en
de schoolmeester de klok luiden. Overdag moest ook de klok
worden geluid, ook was iedereen, die wist dat er brand was,
verplicht om dit ook direct bij de brandweerlieden te melden
en luidkeels ‘BRAND!’ te roepen.
Ook de samenstelling van het corps is sterk gewijzigd, in het
bijzonder wat betreft de geoefendheid en mate van
deskundigheid.
Vroeger bestond het corps voornamelijk uit de plaatselijke
ambachtslieden. De timmerman, de smid, de metselaar, de
loodgieter, de electricien. Een enkele landbouwer, een
touwbaander en de veerman.
De enige eis die werd gesteld om brandweerman te worden
was; welwillendheid en beschikbaarheid.
Ook de
commandant werd uit dat rijtje aangesteld.
In de 20e eeuw hebben de volgende Gouderakkers het
commando over het brandweercorps gevoerd. In de veertiger
jaren was dat Jan de Bruijn, de smid, hij werd opgevolgd
door Arie Scheijgrond de timmerman. Daarna kwam Jan
Willem Baas, timmerman/aannemer en hij werd opgevolgd
door de electricien Arie Huisman. De laatste twee hadden
door studie al meer opgestoken door het volgen van cursussen
over brandbestrijding en milieuproblematiek dan hun
voorgangers.

41.
Na de samenvoeging van de drie corpsen binnen de gemeente
Ouderkerk werd D.Versteeg algemeen Groepscommandant,
Daan van Gent plv. Groepscommandant en Joop den Hertog
Postcommandant in Gouderak. Thans is Daan van Gent
zowel Plv. Commandant als Postcommandant.
Tegenwoordig bestaat het corps uit relatief jongere mensen
en er worden veel hogere eisen gesteld aan geoefendheid en
kennis op het gebied van brandbestrijding en men moet
weten wat er bij een bedrijfs- of verkeersongeval en zelfs bij
een eventuele milieuramp moet worden gedaan.
Het materieel dat beschikbaar is is veel geavanceerder en het
volgen van diverse cursussen is dan ook vereist.
Toch zijn er tegenwoordig minder uitrukken voor
brandmeldingen. Vroeger moest de brandweer vaak
uitrukken voor een hooiberg die door hooibroei in brand was
geraakt of een schoorsteenbrand.
Ook is het in het verleden een aantal malen voor gekomen dat
rietmattenfabrieken in vlammen zijn opgegaan.
In de veertiger jaren waren dat de rietmattenfabrieken van
H. Boers aan de Kattendijk en E. Prosman aan het
Middelblok. In augustus 1951 werd de Riethandel van E.
Prosman opnieuw een prooi van het vuur.
De brand was zo hevig dat door commandant Scheijgrond de
assistentie werd ingeroepen van de corpsen uit Gouda,
Haastrecht, Berkenwoude en Ouderkerk a/d IJssel
Duizenden tonnen ruw riet en 23000 bossen riet gingen in
vlammen op.

42.
Om twee uur s’middags brak de brand uit en s’nachts om 1
uur was de brand nog niet geblust en het nablussen heeft nog
twee dagen geduurd.
De opstallen en het woonhuis op het terrein van de riethandel
konden, door de inspanningen van de brandweercorpsen,
worden gered.
Grote branden waren ook het afbranden van de twee
boerderijen van de families Boer en de Vries in 1941 en die
van de familie v.d. Vis in 1957.
Over het afbranden van de twee boerderijen in 1941 hebben
we in het Boerderijboek (2003) uitvoerig geschreven.

43.

Op 10 augustus 1972
een grote hooibergbrand
bij landbouwer
Cor Blanken aan de
Kattendijk.

Dankbetuiging
Hierbij betuigen wij de brandweren van
Gouderak en Gouda voor hun zeer snel
optreden, en allen die zo hard gewerkt
hebbenm tijdens de brand op 10
augustus, onze hartelijke dank
Gouderak, augustus 1972.
L. KOOL
C.P. BLANKEN

