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IN MEMORIAM.
Op 18 april 2006 is op 72-jarige leeftijd overleden
JOHANNES CORNELIS TEEUWEN
wonende te Gouda.
Hij was getrouwd met de Gouderakse Alie de Leede en samen
waren zij vanaf de oprichting lid van "Golderake”.
Regelmatig bezochten zij onze tentoonstellingen en als zijn
gezondheid het toeliet gingen ze ook met onze reisjes mee.
In zijn jonge jaren was Joop Teeuwen een korte periode
instructeur van de Gouderakse Drumband en tijdens zijn
Militaire ~ Dienstplicht speelde hij bij de Koninklijke Militaire
Kapel.
Verder was Joop een echte verzamelaar o.a. van:
munten, treinen en vooral van postzegels, daarvan had hij een
grote collectie opgebouwd_.
Ook was hij heel kunstzinnig, maakte voor allerlei goede doelen
~ houten speelgoed en schilderde naambordjes ten bate van de
restauratie van onze Dorpskerk.
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E.H.B.O. – Gouderak.
Het vinden van een foto was voor ons aanleiding om eens
aandacht te besteden aan de geschiedenis van de E.H.B.O.vereniging in Gouderak.

Deze foto was voor ons aanleiding om eens in de geschiedenis
van de EHBO te duiken. Hij is kennelijk genomen tijdens een
bejaardenreis in de jaren zestig.
We zien v.l.n.r.; Arie Verboom; Kors Koot; Marinus Rook;
Jan C. van Dam en Huib v.d. Weerdt.
Onze aandacht werd getrokken door het koffertje dat op de
terrastafel staat. Maar al snel hadden wij het ‘verband’ gelegd.
Dat is het EHBO-koffertje van Arie Verboom, die voorzitter van
de EHBO in Gouderak was. Hij ging dus niet alleen met de reis
mee als bejaarde maar ook voor het eventueel verlenen van
eerste hulp.

-5De E.H.B.O. -vereniging in Gouderak werd opgericht op
3 november 1937 in de bovenzaal van Cafe “Het Wapen van
Gouderak” van de familie Ooms.
Het initiatief tot de oprichting werd genomen door een groep
van een en twintig personen die een EHBO cursus hadden
gevolgd, die was georganiseerd door Het Groene Kruis.
Er mochten aan die cursus maar twintig personen deelnemen
en toen Pieter Mudde zich als een en twintigste aanmeldde
werd hem verteld dat hij wel mee mocht doen maar dan
alleen als proefpersoon.
“Ik was “proefkonijn”, vertelde Pieter ons in het verleden
eens. “Nou dat heb ik geweten.”
Op zijn eigen, gezellige, manier vertelde hij ons toen ook dat hij
nog lang de neiging had om, wanneer hij een EHBO-er aan zag
komen met zo’n gele band om, hard weg te lopen.
Maar toen de EHBO-vereniging werd opgericht nam Pieter
zitting in het eerste bestuur en is z’n hele leven lid gebleven.
Omdat er geen notulen van de oprichtingsvergadering
bewaard zijn gebleven kunnen we niet met zekerheid
vaststellen hoe de samenstelling van dat eerste bestuur was,
maar uit het eerste jaarverslag maken wij op dat het bestond
uit; Arie Verboom, mej. Veer, mej. Ida de Bruin, Jaap
Bouter, Leen Vleggeert, Pieter Mudde en Dirk Blanken.
Al spoedig moest Ida de Bruin echter, i.v.m. vertrek naar
elders, haar functie neerleggen en werd opgevolgd door Ko
Kramer.
Ook benoemde de nieuwe vereniging direct een ere-voorzitter
in de persoon van burgemeester Bergman en een
beschermheer in de persoon van dokter Beekenkamp.
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Deze foto is genomen in 1939 bij het afscheid van dokter
Beekenkamp.
zittend: vlnr: juffrouw Veer; Dr.Beekenkamp; Arie Verboom,
voorzitter; dokter Werkman (de opvolger); Leen Vleggeert.
staande: Jaap Bouter; Pieter Mudde; Ko Kramer en
Dirk Blanken.

Ook werden de statuten en een huishoudelijk reglement
opgesteld die op 17 november werden vastgesteld. Tevens
werd besloten om lid te worden van de Nederlandsche
Vereniging EHBO en van de Kring Gouda.
De vereniging startte direct met diverse activiteiten want op
22 januari 1938 werd reeds deelgenomen aan een
kringwedstrijd te Gouda.

-7De ploeg bestond uit:Leen Vleggeert (leider), Ko Kramer en
Dirk Blanken (helpers) en de patiënten waren Arie de
Kwaadsteniet en Pieter Mudde. Ze behaalden de 5e prijs.
Op 26 januari 1938 werd door 18 leden examen gedaan voor
het officiële EHBO-diploma. De examencommissie bestond
uit: dokter Beekenkamp en dokter Montagne uit Gouda.
Laatstgenoemde zou later bekendheid krijgen door de
kraamkliniek aan de Westhaven, die zijn naam droeg.
De geslaagden waren: de dames I. de Bruin, W. Veer, N.
Verkerk en de heren A. Verboom, J. Bouter, L. Vleggeert, J.
Kramer, D.A. Blanken, P. Mudde, P. Blanken, A. v.d. Heuvel,
A. de Kwaadsteniet, T. van Nieuwpoort, J.J.Oskam, G. Rook,
Adr. Terlouw, Bern. Terlouw en L. Verkerk.
De diploma’s werden (op een enigszins) officiële
manier uitgereikt door de ere-voorzitter burgemeester
Bergman.
We lezen dan in het jaarverslag verder;
In April werd overgegaan tot aanschaffing van 16
verbandkoffers, die bij de gediplomeerde leden zijn
ondergebracht.
Wie kreeg er geen koffer?
Op 1 februari 1938 werd deelgenomen aan een ‘lichtstoet’
ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix.
En ook lezen we nog dat er op 6 september 1938 wordt
deelgenomen aan de allegorische optocht ter gelegenheid van
het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in
samenwerking met Het Groene Kruis. L. Vleggeert
vertegenwoordigde op deze wagen de EHBO.

-8De secretaris of secretaresse eindigt het jaarverslag met:
Dat de vereeniging moge groeien en bloeien in het
welzijn van de lijdende menschheid is mijn wensch en
ik eindig mijn verslag met de hoop dat de leden hun
plichten ten opzichte van de Eerste Hulp bij
ongelukken zullen nakomen.
Met dank voor uw aandacht.
Helaas werd dit verslag niet ondertekend zo dat wij niet
weten wie de samensteller was.
In ieder geval een zeer formeel mens met een vlot handschrift
want hij of zij begint met:

In dat eerste jaarverslag worden ook enkele gevallen
genoemd waarbij een EHBO-er hulp verleende. Adriaan
Terlouw verleende hulp bij een bloeding aan een voet, tweemaal zelfs. Adriaan werkte op de scheepswerf, dus zal een
stuk ijzer op een niet-verstevigde schoen of klomp daar wel de
oorzaak zijn geweest. Leen Vleggeert verrichtte eerste hulp
bij de ontwrichting van een knieschijf.
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handschrift en ondertekend door juffrouw W. Veer, wordt
melding gemaakt van een propaganda-avond waarin dokter
Beekenkamp een toespraak hield over het nut van de EHBO.
Ook werden er enkele toneelstukjes opgevoerd met de EHBO
als thema.
Op 11 april 1939 wordt afscheid genomen van dokter
Beekenkamp en wordt zijn opvolger, dokter Werkman,
voorgesteld.
Bij het afscheid worden aan dokter Beekenkamp twee foto’s
overhandigd, één met het bestuur en de beide dokters en één
met alle leden. Beide foto’s hebben wij in dit bulletin
afgedrukt.
In 1939 gaat ook de EHBO de gevolgen van de mobilisatie
ondervinden. Veel leden worden gemobiliseerd en ook twee
bestuursleden zijn door de oorlogsomstandigheden niet
beschikbaar.
Ook krijgt de EHBO een taak bij de geneeskundige-afdeling
van de luchtbescherming. Maar dit wordt weer bemoeilijkt
door het feit dat ook dokter Werkman wordt opgeroepen
voor militairendienst.
Aan 8 leden worden gasmaskers uitgereikt en Arie de
Kwaadsteniet, die daarvoor een cursus volgt in Gouda, geeft
leiding aan de oefeningen met deze gasmaskers. En juffrouw
Veer geeft een cursus over de behandeling van de
‘gaspatienten’.
De normale cursusavonden worden in die periode echter
steeds slechter bezocht mede door het feit, dat er geen dokter
is om daar leiding aan te geven.
Uiteindelijk wordt er weer een beroep gedaan op dokter
Beekenkamp en deze zegt zijn volle medewerking toe.
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De namen van de personen op de foto op pagina 10.
zittend vlnr: Jaap Bouter; Ko Kramer; juffrouw W. Veer;
dokter Beekenkamp; Arie Verboom, dokter Werkman; Leen
Vleggeert, Dirk Blanken en Pieter Mudde.
Daar achter de dames; Lena Palsgraaf; Mennie v.d. Weerdt;
Marie Verstoep; Nel Verkerk;en Koosje Halling.
3e rij: Jacob Boutesteijn; Jaap van Tongeren; Dirk Huisman;
Jan Boutesteijn; Kees Huisman; Thomas Nobel; Cor
Verkerk; Aart Halling; Arie de Kwaadsteniet, Arie de Bruin
en Jan Hoogwerf.
achterste rij: Arie van Meeteren; Wijnand Honkoop;
Adriaan Terlouw; Teun van Nieuwpoort; Teunis de Jong;
Adriaan Halling; Jan Willem Baas; Dirk Verstoep; Arie v.d.
Heuvel en Henk Terlouw.

Dokter Beekenkamp had zijn medewerking toegezegd om
weer als cursusleider op te treden maar dat bleek niet nodig
te zijn omdat er inmiddels voor dokter Werkman een
plaatsvervanger was gevonden in de persoon van dokter
Reisel.

-12In het jaarverslag over het verenigingsjaar 1 november 1939
– 31 october 1940 lezen wij o.a.
Den 11e Mei werd in verband met de oorlogstoestand
in ons land, door de luchtbescherming een extra
vergadering uitgeschreven, voor de EHBO-ers. Als
sprekers traden op Dr. Reisel, de heer Rijkaart als
hoofd der luchtbescherming en den heer J.W. Ooms.
Op deze spannende avond werden de onderlinge posten
verdeeld, zodat iedere EHBO-er wist wat hij in geval
van nood doen moest.
Het Gymnastieklokaal zou als Centrale post dienst
doen, de hoofdpost in Wijk A kwam bij den heer
Boutesteijn en die in Wijk B bij de heer M. van Herk.
Daar er van Gemeentewege nog geen verbandmateriaal was aangeschaft, werd besloten de
verbandkoffers van de gediplomeerde te verzamelen
om, als het nodig was, toch over voldoende verband te
kunnen beschikken.
Er werd ook een lijst opgemaakt van de gediplomeerde
leden, deze werd huis aan huis verspreid.
Op het moment dat deze vergadering, op 11 mei 1940, plaats vond
werd er in ons land nog volop gevochten tussen het Nederlandse
leger en de Duitse indringers. Het bombardement van Rotterdam
moest nog plaats vinden.

we lezen verder;
Gedurende de oorlogsdagen werd door verschillende
leden daadwerkelijk hulp verleend, al bleef het
gelukkig bij kleine verwondingen.
Den 14e Mei kwam er aan deze spannende toestand
een einde.
We zijn dankbaar dat al onze militaire leden en ook
onze docent Dr. Werkman weer behouden mochten
terugkeren.

-13In dat jaar, 1940, vertrekt ook de secretaresse mej. Veer
i.v.m. haar huwelijk uit Gouderak en wordt opgevolgd door
mej. Mennie v.d. Weerdt.

Het EHBO bestuur omstreeks 1948 met in het midden
Dr.Leeuwe en waarschijnlijk een aantal cursisten.
zittend: J. Bouter, mej. M.G.v.d.Weerdt, Dr. Leeuwe,
mej. N. Halling en L. Vleggeert.
staande: I. Boer; mej.S.Verkerk, G.Eegdeman, de dames
T.Eegdeman, K. Halling, T. Verstoep, C. van Dam,
B. Evengroen, mej. J. Loeve en J. de Vries.

-14Ook in de oorlogsjaren worden nog Kringwedstrijden
georganiseerd.
Op 29 januari 1943 neemt Gouderak met een dames- en
herenploeg deel aan een wedstrijd in Bergambacht.
De herenploeg wordt gevormd door: A. de Kwaadsteniet, J.
Boutesteijn, J. Bouter en T. van Nieuwpoort. De damesploeg
door; de dames Mohr, v.d. Weerdt, Tier en Verstoep.
In 1949 ontstaat er een conflict tussen de EHBO en de
Damvereniging. Tot dan toe was de dinsdagavond de EHBO
les- en cursusavond. Maar de gemeente wijst het lokaal van
de Openbare school op dinsdagavond toe aan de
Muziekvereniging en op woensdagavond aan de EHBO. Maar
dit is ook de clubavond van “Het Geruite Bord” en omdat er
leden, w.o. een bestuurslid van de E.H.B.O., ook lid zijn van
de Damvereniging gaat het fout.
De vacature die in het bestuur ontstaat wordt opgevuld
door Dr. Leeuwe.
Maar bij de volgende bestuursvergadering is dokter Leeuwe
weer uit Gouderak vertrokken omdat dokter Bouman
inmiddels weer terug is uit Indië, er ontstaat dus weer een
vacature.
In dat jaar (1950) ontstaat er weer een probleem want de zaal
van “Het Wapen van Gouderak” wordt door de brandweer
afgekeurd, dus kunnen er daar dus geen EHBO-wedstrijden
worden georganiseerd. Er wordt dan uitgeweken naar het
“Posthuis” in Moordrecht.
Jaap Bouter is van 1937 tot 1956, dus 19 jaar, penningmeester
geweest. Op 23 januari 1956 neemt hij, in zaal Hobbel aan de
Veerstraat, afscheid als bestuurslid.
Als penningmeester wordt hij opgevolgd door J.W. Kalkman.
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vanaf 1941 secretaresse is geweest, afscheid. Zij wordt
opgevolgd door Willem Flier.
In 1957 vindt er weer een bestuurswisseling plaats, Bert
Evengroen verhuist naar Moordrecht en treedt af als
voorzitter.
Willem Flier wordt dan voorzitter en zijn plaats als
secretaris wordt opgevuld door Mijndert Rehorst en
dat is hij nu, na bijna 50 jaar, nog steeds.
We kunnen dit als een uitzonderlijk feit beschouwen.
Ook Pieter Mudde komt tijdens deze vergadering weer terug
in het bestuur.
In die jaren worden door de EHBO ook activiteiten ontplooid
die tegenwoordig uit de tijd zijn.
Zo lezen we in het jaarverslag van 1959 dat op sommige
plaatsen weer reddingshaken zijn geplaatst en dat J.W. Baas
voor niets een ijsladder heeft getimmerd.
Ook komen we in de verslagen tegen dat er kastjes met
reddingsdreggen aan de lantaarnpalen worden bevestigd en
later weer dat de touwen van die dreggen moesten worden
vernieuwd.
Een oudere EHBO-er vertelde mij echter dat het
waardeloze dingen waren omdat, als er werkelijk een
drenkeling mee geholpen moest worden, je kans had
dat je hem of haar een hersenschudding zou gooien
met zo’n dreg.
Het werk van de EHBO verandert echter en we lezen over de
aanschaf van zuurstofkoffers en een beademingspop.
Er worden reanimatiecursussen gegeven en ook de
schooljeugd wordt bij het EHBO-werk betrokken.

-16En ook thans is de EHBO vereniging nog springlevend en
zorgt ieder jaar voor de opleiding van nieuwe EHBO-ers.
Daarin speelt de huisarts dokter Bouman natuurlijk nog
steeds een belangrijke rol als cursusleider, maar ook het
bestuur. Daarom is het zo belangrijk dat er altijd grote
continuïteit in het bestuur is geweest.
We noemen uit vroeger jaren Mennie v.d. Weerdt, Leen
Vleggeert, Jaap Bouter en Pieter Mudde die, met een korte
onderbreking, bestuurslid was van 1937 tot 1995.
En later Dick van Krimpen van 1969 tot 2005 en we vergeten
zeker niet de huidige voorzitster Aafje Bek die de functie van
voorzitter reeds bekleedt vanaf 1973.
En natuurlijk de reeds genoemde secretaris Mijndert
Rehorst, die deze functie reeds bekleedt vanaf 1957.
Wel een probleem leverde vaak de accommodatie voor de
cursus- en oefenavonden op.
Er wordt begonnen in een lokaal van de O.L.school, maar ook
is er geoefend in de Chr. school, in zaal Hobbel aan de
Veerstraat, Het Groene Kruisgebouw aan de Dorpsstraat, de
Brandweerkazerne aan de Poten en tegenwoordig in gebouw
het Baken.
Volgend jaar bestaat de EHBO zeventig jaar en wij willen het
bestuur en de leden nu reeds van harte feliciteren met dit
jubileum. De vereniging is opgericht in een moeilijke tijd
maar wij hopen dat ze hun werk nog vele jaren zullen
voortzetten, en zoals de eerste secretaresse in 1938 haar
jaarverslag eindigde met;
Dat de vereeniging moge groeien en bloeien in het
welzijn van de lijdende menschheid is mijn wensch.
Dirk van Dam.
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Terugblik Excursie Utrecht-Ter Aar
Het begin van de reis zag er niet zo rooskleurig uit, heel slecht
weer, het vertrek te laat en in het Spoorwegmuseum was de
communicatie tussen de administratie en de catering niet
helemaal goed over gekomen.

Maar alles is goed terecht gekomen en het werd toch een
gezellige dag. De rondleiding was o.i. keurig en heel duidelijk,
vooral omdat we nu ook in de treinen mochten komen waar je
als individuele bezoeker, zonder gids, niet in mag.
Na de rondleiding stond de goed verzorgde lunch voor ons
klaar in een mooie locatie.
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-19Na de rondleiding en de lunch was er nog gelegenheid om een
poosje in het museum rond te dwalen wat door velen ook
werd gedaan.
Sommigen hadden nog wel wat langer willen blijven, maar
anderen waren toch ook wel weer uitgekeken na de
rondleiding en dan moet je als reisleiding een middenweg
zoeken!

En iedereen had het toch wel naar zijn zin op deze gezellige dag.

-20Na het Spoorwegmuseum in Utrecht gingen we op weg naar
de Oudheidkamer van de zustervereniging in Ter Aar.
De gegevens die wij hadden ontvangen waren gunstig, zelfs
mooi, en het was er ook gezellig, maar niet helemaal wat we
hadden verwacht.
Het geheel was een tikje rommelig en ook een beetje poezelig
maar ook dat had zijn charmes en de mensen die ons
ontvingen waren gastvrij, vriendelijk en gezellig.
Alle oude spullen die ze hebben verzameld brachten bij ons
ook weer veel herinneringen aan vroeger naar boven.
Ook naar de man die zijn verhaal deed in het oude
kruidenierswinkeltje van zijn vader en grootvader, werd
aandachtig geluisterd

En ook het drankje in de oude tuinbouwschuur smaakte goed.

-21Voor en na de reis werd ons gevraagd door mensen die in het
bezit waren van een museumjaarkaart of wij daar rekening
mee wilde houden, en na geïnformeerd te hebben hoe of wat
was het antwoord dat bij een extra aanbieding of bij een
arrangement alle andere kortingen vervallen.
Jammer maar hier is niets aan te doen.
Maar al met al kijken we terug op een prettige en leuke dag.
Het bestuur.
P.S.
Nu zouden wij het bijzonder op prijs stellen als iemand van
de leden met een leuk idee kwam voor een excursiereis voor
het volgende jaar. En nog leuker zou het zijn wanneer die
dan ook wil helpen met de organisatie.
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Oranje.
Door het Wereldkampioenschap voetbal is de afgelopen tijd
een groot gedeelte van Nederland en ook Gouderak, oranje
gekleurd geweest.
Waarom oranje?
Ja, zult u zeggen, door ons vorstenhuis
natuurlijk, maar hoe komt ons vorstenhuis aan die kleur?
Stamvader Jan V (1455-1516) had twee zoons. Zijn oudste
zoon was Hendrik de derde, die drie jaar ouder was dan
Willem de Rijke. Deze Hendrik trouwde met Claudia van
Chalon.
Dat werd zijn tweede vrouw. Deze Claudia was de dochter
van de prins van Orange, een plaatsje ten noorden van
Avignon in Frankrijk.
Hendrik en Claudia kregen slechts één zoon, René genaamd.
Deze René was natuurlijk erfgenaam van zijn vader, maar hij
had ook van zijn oom Philibert de naam Chalon en het
prinsdom Orange geërfd. René was militair en hij sneuvelde
in
een
strijd
tegen
de
Fransen.
Zijn omvangrijke bezit ging toen terug naar Willem de Rijke.
Maar René had in zijn testament bepaald, dat Willem de
Rijke de erfenis aan zijn oudste zoon moest overdragen. En
dat
was
Willem
de
Zwijger.
En zo gebeurde het, dat Willem de Zwijger zich vanaf 1544
Prins van Orange mocht noemen. Later werd dat natuurlijk
Prins van Oranje. En zo werd ons vorstenhuis oranje
gekleurd.
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Prins Hendrik?
In ons boek over de spoorlijnen rondom Gouda en Gouderak
vermeldden wij o.a. dat bij de opening van de lijn UtrechtRotterdam in 1855, onder de genodigden, ook Prins Hendrik
aanwezig was.
Wie was deze man?
We weten eigenlijk erg weinig over hem, maar we moeten
hem zeker niet verwarren met de latere Prins Hendrik de
man van koningin Wilhelmina.
De door ons genoemde Prins Hendrik was een zoon van
Koning Willem 2 en broer van Koning Willem 3.
Er wordt wel eens gedacht dat ons koningshuis afstamt van
Prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger 1533-1584) en
eigenlijk de grondlegger van Nederland, maar dat is niet zo.
Ons Koningshuis stamt in rechte lijn af van een neef van
Willem de Zwijger, Jan de Oude (1536-1606)
Dat kwam omdat Prins Willem 3, de achterkleinzoon van
Willem de Zwijger, die ook Koning van Engeland is geweest,
in 1702 kinderloos overlijdt.
De titel Prins van Oranje gaat dan naar zijn achterneef Johan
Willem Friso, een nazaat van Jan de Oude, die reeds
Stadhouder van Friesland en Groningen was.
Deze Johan Willem Friso wordt echter maar 23 jaar oud en
verdrinkt bij Moerdijk in 1711.
Hij was gehuwd met Maria Louise van Hessel Kassel en het
paar krijgt twee kinderen, een dochter Anna Charlotte
Amalia en een zoon Willem Karel Hendrik Friso.
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Johan Willem
Friso.
Dit is eigenlijk de
stamvader van het
huidige Koningshuis.

Deze wordt in 1747 onder de naam Prins Willem 4 Erf
Stadhouder der Verenigde Nederlanden.
Dit duurt echter maar vier jaar want in 1751 overlijdt hij en
wordt in rechten opgevolgd door zijn zoon Willem Batavus
(1748-1806) maar deze is dan pas 3 jaar oud.
In 1766, wanneer hij meerderjarig is wordt hij als Willem 5
Stadhouder maar een krachtig figuur is het niet.
Hij treedt in het huwelijk met Wilhelmina van Pruisen die
bekend is van de aanhouding bij Goejanverwellesluis.
Er ontstaat een roerige tijd die eindigt bij de inval door de
Fransen en de Oranjes vluchten in 1795 naar Engeland.
Het paar krijgt een dochter en vier zoons. Maar van de vier
zoons is er één doodgeboren en één na een dag overleden.

-25Het vierde kind, Willem Frederik (1772-1843), volgt zijn
vader op, aanvankelijk als Stadhouder Prins Willem 6 maar
dat vindt plaats in ballingschap.
Wanneer in 1815 Napoleon definitief is verslagen keert hij
terug naar Nederland en gaat regeren als Koning Willem 1.
Deze Koning Willem 1 was, in tegenstelling tot zijn vader, een
krachtdadig man en heeft veel tot stand gebracht.
Ook heeft hij zich aanvankelijk stevig verzet tegen de
afscheiding van België. Zelfs met militair verzet probeerde hij
dat te voorkomen. In 1831 stuurde hij zijn oudste zoon op
veldtocht naar Brussel om de orde te herstellen maar omdat
hij ook de Franse Koning tegen zich had, verloor hij deze
Tiendaagse Veldtocht.
In 1839 moesten de Nederlanden de Belgische Staat onder
Koning Leopold 1 erkennen. Deze Leopold 1 was een
schoonzoon van de Franse Koning.
De afscheiding van België had de Nederlandse staat niet
alleen een groot grondgebied gekost maar ook een grote
financiële strop. Ook de reputatie van Koning Willem 1 had
hierdoor veel deuken opgelopen.
In 1840 besluit hij dan ook ten gunste van zijn zoon af te
treden.
Deze zoon, Willem Fredrik George Lodewijk, geboren in 1792
te Den Haag gaat dan regeren als Koning Willem 2.
De naam George is nog afkomstig van zijn Engelse voorvader.
Koning Willem 2 is gehuwd met de Russische prinses Anna
Pauwlona, een zuster van Tsaar Alexander.
Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren.
Willem, de latere Koning Willem 3.

-26De tweede zoon was Prins Hendrik, en dat is de Prins die in
ons boek wordt genoemd en aanwezig was bij de opening van
de spoorlijn Utrecht – Rotterdam in 1855.
Hendrik werd geboren in 1820 op Paleis Soestdijk en is
overleden in 1879 in Luxemburg, dus met 59 jaar ook niet
oud geworden.
Hij is lange tijd bij de marine geweest en heeft het van niets
gebracht tot Luitenant-Admiraal en was commandant op het
Fregat “Rhijn”. Hij werd daarom ook wel Hendrik de
Zeevaarder genoemd.
Ook was hij Stadhouder van Luxemburg en in 1875 mede
oprichter van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland en
grondlegger en naamgever van het Maritiem Museum in
Rotterdam.
Er wordt ook nog een Prinses geboren Sophie. Deze huwt met
Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach.
Koning Willem 2 is jong gestorven, op 17 maart 1849 in
Tilburg en heeft maar negen jaar geregeerd.
Hij werd opgevolgd door Koning Willem 3 geboren 19
februari 1817 in Brussel en overleden 23 november 1890 op
paleis Het Loo in Apeldoorn.
Koning Willem 3 was eerst gehuwd met Sophia van
Wurttemburg en nadat deze was overleden, met Emma van
Waldeck-Pyrmont. Uit het eerste huwelijk waren drie
kinderen, drie prinsen, die allen heel jong zijn gestorven, en
uit het tweede huwelijk één dochter, Wilhelmina, de ons heel
goed bekende Koningin Wilhelmina.

-27Koning Willem 1 en Koning Willem 2 hebben beiden heel veel
gedaan aan de infrastructuur in Nederland in de vorm van
het aanleggen van wegen en kanalen. Hiervan is het
Apeldoornskanaal heel bekend. Omdat het hier een vrij hoog
gelegen gebied is was er nog al eens watergebrek en dit is
opgelost met het zoeken naar natuurlijke bronnen, soms wel
tien kilometer verwijderd van het kanaal.
Door middel van snelstromende beekjes werd het water naar
het kanaal gebracht. deze beekjes werden sprengen genoemd
en er zijn er nog enkele te vinden. Een heel bekende is bij
Loenen (de Loenense Waterval)
In Beekbergen bij de papiermolen, en ook in het vroegere
dorpje Uchelen loopt er nog één. Ook bij de aanleg van de
eerste spoorlijn in Nederland, van Amsterdam naar Haarlem,
hadden zij veel te betekenen. Willem 2 heeft voor zijn
koningschap veel vertoefd en gewoond in Tilburg, (zijn vrouw
had daar niet zo veel zin in en was liever in Den Haag) hij
deed in Tilburg veel voor de bevolking en gaf veel geld uit
voor de bouw van kerken ongeacht of het Hervormd of
Katholiek was. Hij was een groot schapenfokker en had
verscheidene boerderijen onder zijn beheer en zorgde
daarmee voor werkgelegenheid voor de mensen. Om in Den
Haag te gaan wonen liet hij daar een paleis bouwen maar
voor dit gereed was overleed hij in Tilburg.
Han Boevé
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100 jaar geleden.
In de krant van 3 februari 1906 lezen wij:

Gouderak, 1 Febr. De loterijvereeniging “De
Hoop” alhier vierde Dinsdag 30 Januari j.l.
op de bovenzaal van den heer C. Ooms, haar
20-jarig bestaan. Na een openingsrede van
den voorzitter, den heer P. van Tiggelen, en
een passelijk welkomstlied gezongen door de
leden met hunne dames, traden de bekende
Holl. humoristen, de heeren Solser en Hesse
van
Amsterdam,
met
een
prachtig
programma op. Vooral met de voornaamste
voordrachten, als “De twee klantjes van de
Diaconie, “Het vertrek van den Recruut” en
“de Bruiloft van neef Janus” behaalden zij
een groot succes. Bij elk nommer van het
programma gaven zij nog een paar kleinere
stukken ten gehoore.
Kortom gezegd, ze hebben de aanwezigen
doen schudden van het lachen. Na dit
optreden kwamen de verrassingen, die den
feestvierenden een feestelijk aanzien gaven en
waarmede zij nog geruime tijd gezellig bijeen
bleven.

Wij vermoeden dat de verrassingen in glas verpakt hebben
gezeten.

-29Ook hebben we nagekeken wie dat duo Solser en Hesse waren
en op internet vonden we dat ze in het begin van de 20e eeuw
heel beroemd waren in Nederland.
Het is zelfs zo dat het latere duo Willy Walden en Piet
Muijselaar (Snip en Snap) zich door het duo Solser en Hesse
hebben laten inspireren.
Uit de krant van 18 april 1906.

Gouderak. van 1 – 31 Maart.
Geboren: Hendrika, d. van Adr. Visser
en G. van Lith. – Willem, z. van J. V. de
Kwaadsteniet en M. Vink. – Gerritje, d. van
J. Schouten en D. Mudde. – Jacobus, z. van
A. Brussee en D. van Leeuwen.
Getrouwd:
A. Rook, oud 23 j. en H. de
Kogel, oud 24 j. - P. Schouten, oud 25 j. en
P. Boutesteijn, oud 23 j. - P.Buijtelaar, oud
30 j. en G. Verhoeven, oud 27 j. - I. Halling,
oud 35 j. en J.L. Palsgraaf, oud 31 j.
Overleden: K. de Bruijn, oud 2 m. –
J. Stigter, oud. 1 j. - G. Kloos, oud 70 j.
weduwe van A.T. Polet - C. Buijerse, oud
72 j. weduwnaar van A. Vink. – L. Stam,
oud 2 j. – C. Stuijt, oud 15m.
Uit het overzicht van de overledenen kunnen we opmaken hoe
groot honderd jaar geleden de kindersterfte was. In één
maand overlijden vier kinderen van respectievelijk 2
maanden, 1 jaar, 2 jaar en 15 maanden oud.
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Boek over treinen, trams en stations rondom
Gouderak en Gouda.
Sinds enige maanden is het boek over de spoorlijnen en
trambanen, die vanuit Gouda naar de omliggende
plaatsen hebben gelopen, gereed en te koop.
Het is weer een prachtig uitgevoerd boekwerk geworden,
gebonden in harde kaft, met vele foto’s en interessante
beschrijvingen van de spoorlijnen.
We hebben 500 exemplaren laten drukken en inmiddels
ongeveer 200 stuks verkocht.
In hoofdzaak echter aan niet-leden, maar de reacties van
de mensen die het reeds in hun bezit hebben zijn zo
positief en enthousiast dat wij ook onze leden aanbevelen
het boek te kopen.
U kunt het boek bestellen door te bellen naar; Han Boevé
(0182-374147) of Dirk van Dam (0182-373368).
Maar ook kunt U een e-mail sturen naar:
Golderake@golderake.nl
De prijs is 12.50 euro. excl. verzendkosten.
En voor de Gouderakkers, het is ook verkrijgbaar bij
Boekhandel Kamerbeek.

Treinen, trams
en stations
rondom
Gouderak

en Gouda
Uitgave van de Historische Vereniging “Golderake”
te Gouderak

Het is jammer dat we het boek niet in kleur af kunnen
drukken, maar in werkelijkheid is het prachtig blauw met
schitterende foto’s, gedeeltelijk in kleur.
Ook prachtig om cadeau te geven.

