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In memoriam.
Op 20 juli 2006 is, in de leeftijd van bijna 76 jaar, overleden

Hendrik Otterspeer
ons lid uit Ouderkerk aan de IJssel.
Hendrik Otterspeer was getrouwd met de Gouderakse Corrie
Oosterom uit het Boezemhuisje.
De heer Otterspeer heeft het grootste gedeelte van zijn leven
gewerkt bij v.d. Giessen te Krimpen en tevens maakte hij
jarenlang deel uit van het brandweercorps van de Lageweg.
Veel hebben we hem voorbij zien fietsen om in Gouda een
boodschapje te gaan doen of voor het bezoeken van een
rommelmarkt of braderie in de omgeving. Eén van zijn
liefhebberijen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel
kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Op 11 oktober 2006 is op de zeer hoge leeftijd van 96 jaar
overleden,

Koenradina Verkerk-Molenaar.
Mevrouw Verkerk is jaren geleden met haar man en zoon Ad,
vanuit Gouda, in Gouderak komen wonen aan de Grutto 2.
Na het overlijden van haar man bleef ze samen met Ad daar
ook wonen en ze werden echte Gouderakkers. Oma Verkerk,
zoals ze werd genoemd, leefde met alles en iedereen in ons
dorp mee.
Vanaf het begin van het bestaan van onze vereniging was zij
lid en zo lang haar gezondheid het toeliet deed zij met veel
enthousiasme mee aan onze activiteiten.
Wij allen, maar vooral haar zoon Ad, zullen haar heel erg
missen en hoewel geen geboren Gouderakse, is er toch een
echte dorpsgenote van ons heengegaan.
Namens ons allen wordt Ad en de verdere familie heel veel
sterkte toegewenst bij het verwerken van dit grote verdriet.
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Rijksveldwachter de Jonge.
Enige tijd geleden kregen wij een e-mail van de heer C. de
Jonge uit ’s-Heer Arendskerke in Zeeland met de volgende
aanhef:
“Mijn naam is Cor de Jonge. Ik ben al enkele jaren
bezig met stamboomonderzoek. Onlangs ben ik er
achter gekomen dat mijn opa Dingeman de Jonge
enkele jaren bij de politie van Gouderak heeft gezeten.
Ik weet niet of dit als (rijks)veldwachter, rijkspolitie of
agent is geweest.
Al surfend kwam ik op jullie homepage terecht en
daar zag ik een foto van Ary Human, die tot 1946
Rijksveldwachter was te Gouderak.
Mijn opa heeft van 30-11-1945 tot 20-01-1947
gewoond op de Lekdijk 224, te Ammerstol en van
20-1-1947 tot 4-02-1952 in de Dorpsstraat 36 te
Gouderak.
Daarna is hij vertrokken naar Den Haag en is vrij snel
daarna op 06-12-1952 overleden. Toen had hij de
functie van opperwachtmeester der Rijkspolitie. Hij
leefde al vanaf de oorlog gescheiden van zijn vrouw
Wilhelmina van der Werve. Wel heeft hij in die tijd
een vriendin gehad, die misschien wel op dezelfde
adressen heeft gewoond.
Nu ben ik heel benieuwd of er nog iets van mijn opa
bewaard is gebleven, zoals papieren, foto’s of dat er
nog personen zijn die hem kunnen herinneren
ondanks dat het al meer dan een halve eeuw geleden
is.”

-5Regelmatig komen bij ons dergelijke verzoeken binnen en
vaak kunnen wij de vragensteller van informatie voorzien.
Ook de heer de Jonge konden wij vertellen dat wij zijn opa
hebben gekend.
Wij spraken in Gouderak altijd over politie de Jong, als
opvolger van veldwachter Human, maar nu blijkt dat hij de
Jonge heette.
Persoonlijk heb ik agent de Jonge goed gekend omdat hij in
de kost lag bij de familie Oskam en in die jaren werkte ik
enige tijd bij Jos Oskam als leerling-electriciën.
Ook kon ik de vragensteller nog onderstaande persoonlijke
ervaring met agent de Jonge vertellen.
Hij heeft mij met nog een jongen een keer opgesloten in de cel
van het gemeentehuis omdat we zonder licht fietsten.
Het was namelijk zo dat we regelmatig wielerwedstrijdjes
organiseerden langs de dijk.
De dynamo’s werden afgezet omdat die maar afremden.
Maar ja, daar stond in een donker hoekje Agent de Jonge. M’n
vriendje en ik schoten snel de werf bij hem op, maar hij had mij
gezien en kende mij natuurlijk. Dus het was; “stop maar Dirk
want ik heb je gezien.”
We moesten mee naar het gemeentehuis en daar de namen van
die andere jongens opgeven. Dat deden we natuurlijk niet en we
werden in de cel opgesloten tot we daar wel toe bereid waren.
Maar al gauw stond de rest van de groep buiten te joelen en die
werden ook binnen gehaald.
We kregen allemaal een standje maar geen bekeuring.
Ook konden we hem enkele foto’s toezenden, o.a. van het huis
waar zijn opa in de kost heeft gelegen.

-6De oudere Gouderakkers die wij vertelden over agent de
Jonge, konden zich hem nog goed herinneren, maar wisten
niet dat hij zo kort na zijn vertrek uit Gouderak is overleden.
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Verkeerde naam.
In ons vorige bulletin hebben wij bij de foto van de E.H.B.O.
op pagina 13 een verkeerde naam vermeld.

De dame, staande 5e van links is niet Koosje Halling maar
Koosje van Dam, dochter van landbouwer Maarten van Dam.
Koosje van Dam is in 1953, als mevrouw Olieman
geëmigreerd naar Amerika maar daar in 1969 helaas op 42jarige leeftijd overleden.
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Wat werd gesloopt.
Deze zomer is aan het Beijersewegje een dubbelwoonhuis
gesloopt en een nieuw voor in de plaats gebouwd.
Het is altijd jammer als een oud huis wordt gesloopt en de
idealist zegt; dat mag toch eigenlijk niet. Wij zijn het daar als
Historische Vereniging natuurlijk mee eens. Maar we moeten
ook realist zijn, aan alles komt een einde.
Hoe oud de huizen waren kunnen we moeilijk achterhalen,
maar wel zeer oud en ook weten we dat het meer dan honderd
jaar bewoond is door de zelfde familie de Jong.
Aan het einde van de 19e eeuw kwam schipper Wiggert de
Jong met zijn echtgenote Martijntje Boom er wonen.

Oud
en
nieuw.

-9Het echtpaar kreeg negen zoons en een dochter. Zeven zoons
werden schipper en kwamen buiten Gouderak terecht.
De jongste zoon, Wiggert, werd geen schipper en bleef tot aan
zijn overlijden in 2001 in het ouderlijk huis aan het Beijerse
wegje wonen.
Deze Wiggert (of Wik) hebben we in Gouderak allemaal
gekend als de timmerman die als vrijwilliger altijd gereed
stond om te werken aan het Dorpshuis en het Zwembad.

Wik de Jong bij de bouw op het dak van het Dorpshuis.
v.l.n.r.: Gerrit Rook, Jan Duran, Wik de Jong,
Arie Duran en Ko Kramer
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Open Monumentendag.
Op 9 september j.l. was in geheel Nederland weer de Open
Monumentendag en in alle steden en dorpen werd daar
aandacht aan geschonken en waren de monumenten geopend
voor het publiek. Thema was dit jaar; feesten.
Ook Golderake had weer z’n best gedaan om daar aandacht
aan te schenken. Traditioneel was de Hervormde kerk voor
het publiek geopend en ook het oude gemeentehuis, waar ons
archief is gevestigd, stond die dag open om de mensen te
ontvangen.

In het gemeentehuis was door ons een tentoonstelling
ingericht met foto’s van de diverse Koninginne- en
bevrijdingsfeesten.

-11De kerk werd redelijk bezocht door ongeveer 50 bezoekers
maar het bezoek aan het gemeentehuis viel erg tegen, slechts
een twintigtal bezoekers konden worden genoteerd.
Jammer, want het was toch een mooie gelegenheid om het
oude pand, dat in het verleden zo’n belangrijke rol heeft
vervuld in ons dorp, nog eens te bezoeken.
Ook de foto’s riepen veel herinneringen op aan de mooie en
gezellige feesten die in ons dorp zijn georganiseerd.

Oud-Gouderakker Cor van der Perk en zijn vrouw,
uit Ede, buigen zich in het gemeentehuis
over de oude ‘kiekjes’.
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Braderie.
Op 30 september j.l. werd in Gouderak weer de
Dorpsbraderie georganiseerd en ook bij die gelegenheid
hebben wij ons goed gepresenteerd.
Voor het Dorpshuis had onze vereniging een kraam ingericht
waar de boeken die we hebben uitgegeven te koop waren
En in het kader van de uitgifte van het boek “Treinen en
Trams in de omgeving van Gouderak”, dat werd
samengesteld door Han Boevé, was er in het Dorpshuis een
prachtige modelspoorbaan opgesteld.
Deze baan, met de mooie miniaturen van zowel treinen,
locomotieven als de bijbehorende gebouwen, was een lust om
naar te kijken voor jong en oud.

Vooral de echte stoomlocomotieven, die puffend uit de remise
reden, waren bijzonder leuk en attractief om te zien. Bij
binnenkomst in het Dorpshuis kon je ze al ruiken.
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Burgemeester J. Huurman.
In voorgaande bulletins hebben wij aandacht geschonken aan
de personen naar wie in ons dorp een straat is vernoemd. Dat
waren Karel Doorman en Ds. J.G. Staringh.
Het is met enige schroom dat wij nu aandacht besteden aan
de Burgemeester Huurmanlaan. Want het kleinste straatje is
vernoemd naar de man die enorm veel voor ons dorp heeft
betekend.
Maar misschien komt er nog eens een mogelijkheid om de
naam van deze man aan een straat van meer importantie te
verbinden. Dat heeft hij verdiend.
Johannes Huurman werd geboren op 27 juli 1916 te Rheden
als zoon van een politie-ambtenaar.
Hij doorliep de HBS in Arnhem en slaagde in 1934 voor het
B-examen.
Zijn eerste betrekking was die van volontair op het secretarie
van Rozendaal, dus dicht bij zijn woonplaats.
In zijn diensttijd werd hij reserve-officier en na zijn diensttijd
ging hij terug naar het gemeentehuis van Rozendaal. En een
gemeentehuis is altijd de werkplek van Huurman gebleven.
Na een paar jaar verhuisde hij naar het gemeentehuis van
zijn geboorteplaats Rheden maar in 1939 werd dat
dienstverband onderbroken omdat hij werd opgeroepen voor
de militaire dienst i.v.m. de mobilisatie.
Na de capitulatie werd hij ambtenaar in Oldebroek en daar
bracht hij de oorlogsjaren door.
In 1945 solliciteerde hij naar de gemeente Zelhem en werd
aangenomen als gemeenteontvanger maar ook dit
dienstverband werd onderbroken door militaire dienst.

-15In 1948 vertrok hij voor twee jaar naar Indonesië als officier.
Bij zijn terugkeer ging hij weer naar Zelhem en daar werd hij
in 1952 benoemd tot gemeente-secretaris.
Maar in 1956 ging voor hem een lang gekoesterde wens in
vervulling en werd hij benoemd tot burgemeester van
Gouderak als opvolger van burgemeester H. Bergman, die
deze functie sinds 1923 had vervuld.

Bij de ontvangst van burgemeester Huurman en zijn gezin
zingen de kinderen van de lagere scholen het Wilhelmus.
Agent Potman op de achtergrond salueert.
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-17Na de komst van burgemeester Huurman ging er in
Gouderak een frisse wind waaien en onder zijn bestuur is er
veel in ons dorp tot stand gekomen.
In 1951 was er reeds een commissie opgericht om te komen
tot de bouw van een verenigingsgebouw (Dorpshuis) en in
1952 werd de Stichting “Het Dorpsleven” opgericht.

Er worden echter veel plannen gemaakt, suggesties gedaan
over de plaats waar het zou moeten komen, maar van de
grond komt het niet.
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Wethouder Rien Slingerland hangt burgemeester
Huurman de Ambtsketen om.
Toen burgemeester Huurman aan het bewind kwam ging
alles in een stroomversnelling. Hij was een ras organisator,
stimulator, bedelaar en optimist.
In het verleden was al eens gesproken over een gezamenlijk
gebouw voor de kerkelijke- en niet-kerkelijke verenigingen en
het Groene Kruis. Toen Huurman echter zag dat die
mogelijkheid op bezwaren stuitte, kwamen er binnen een
paar jaar drie gebouwen. Het Dorpshuis, Het Baken en het
Groene Kruisgebouw. Er was geen dorp in de omgeving waar
dat mogelijk was gebleken.
Maar burgemeester Huurman wist veel te bereiken, hij had
goede connecties in ‘Den Haag’ voor het verkrijgen van
vergunningen en subsidies.

-19En was er voor een bepaald project weer eens geld nodig en
was het binnen de gemeente niet direct aanwezig, dan kwam
altijd de opmerking; ik ga wel eens met ‘Grote Dirk’ praten.
Daar bedoelde hij dan Dirk Verstoep van het
Aannemingsbedrijf in Den Haag mee. En bij deze oudGouderakker vond hij met zijn enthousiaste verhalen wel
weer gehoor en kwam niet met lege handen terug naar
Gouderak.
Maar ook was hij de animator bij het organiseren van een
bazaar, oliebollen actie en een huis-aan-huis collecte.
Zijn optimisme werkte zo aanstekelijk dat bijna iedereen
altijd klaar stond om te helpen of financieel te steunen.
Ook was hij een meester in het mobiliseren van vrijwilligers,
want wat er aan bovengenoemde projecten allemaal aan
vrijwilligerswerk is uitgevoerd, is ongekend.
Maar hij was er ook altijd bij, bijna de gehele zaterdag was
hij op de bouwplaats aanwezig, laarzen aan en deed niets dan
alleen maar praten en grappen maken en zorgen dat de
dames koffie brachten en aan het einde van de dag een flesje
bier. Dan zat hij tussen ‘de mannen’ in en had het grootste
woord.
In 1999, bij het veertig jaar bestaan van Het Dorpshuis,
vertelde één van de vrijwilligers, Wik de Jong, ons daar over:
Bij het koffie drinken wilde de aannemer, wanneer
die aanwezig was, altijd dat de burgemeester bij hem
kwam zitten. Maar dat deed hij nooit, hij zei altijd;
Nee, ik ga bij “de jongens zitten”. En dan was het
meestal wel lachen geblazen.

-20Drie jaar na zijn komst kon het Dorpshuis worden geopend
en was ook “Het Baken” reeds gerealiseerd. Want het
enthousiasme van Huurman was ook overgeslagen naar de
kerkelijke verenigingen en die deden er niet voor onder.

Burgemeester Huurman in het Dorpshuis aan tafel met
wethouder Slingerland, Metje Binnendijk, Rien v.d. Laan
en op de achtergrond Dirk Sijl en Jan Vleggeert.

In 1961 volgt het Groene Kruisgebouw. Ook bij de bouw
daarvan was hij een groot animator en waarschijnlijk heeft
hij ook toen wel een bezoekje gebracht aan de Groot
Hertoginnelaan in Den Haag, want 10% van de bouwsom van
het gebouw, die fl. 60.000,00 bedroeg, kwam van de firma
Dirk Verstoep.

-21En het was ook aannemer Dirk Verstoep die op 26 november
1960 de eerste steen voor het gebouw heeft gelegd.
In ieder geval is er ook bij de bouw van het Groene Kruis
Gebouw veel vrijwilligers-werk verricht. En de werving van
die vrijwilligers kunnen we ook weer voor een groot gedeelte
op het conto van de burgemeester schrijven.
Na een aantal jaren kwam er in Gouderak weer een wens
boven drijven, men wilde een zwembad.
Aanvankelijk stond Huurman daar wat aarzelend tegenover.
Later zei hij daar over: maar toen ik het enthousiasme van die
“woeste Gouderakkers” zag, ben ik er ook weer warm voor
gelopen.
Maar hij zei ook toen het zwembad werd geopend in 1971:
“mijn rol in deze is niet zo groot geweest als bij het Dorpshuis
en het Groene Kruisgebouw, ik heb die jongens alleen maar wat
gepest.”
De meeste eer schoof hij dan altijd naar het bestuur van de
Stichting Zwembad met Wim Burger als voorzitter.
Ook de woningbouw wist hij met voortvarendheid aan te
pakken. In zijn periode is de Zellingwijk vol gebouwd, zijn de
huizen aan de Hofjes, aan de Dalen en de Essendreef
gebouwd.
Huurman had overal contacten, ook op de ministeries in Den
Haag en hij wist die contacten te benutten voor het
lospeuteren van vergunningen en subsidies. Zo nodig rekte hij
de vergunningen ook wat op.

-22In 1972 kwam er echter een einde aan het burgemeesterschap
van Huurman in Gouderak.
Op 1 april van dat jaar (en dat was geen grap) werd hij
benoemd tot burgemeester van Brielle.
Hoewel de Gouderakkers het wel konden begrijpen dat hij
naar een grotere gemeente vertrok werd het toch bijzonder
spijtig gevonden.
Ook zelf nam burgemeester Huurman met enige spijt
afscheid. Want hij had hier veel vrienden gemaakt.
In een interview bij zijn afscheid zei hij dan ook; Ik zal
Gouderak, dat gekke dorp, missen.
Erg lang heeft zijn burgemeesterschap van Brielle echter niet
geduurd want op 2 december 1976 is hij plotseling op 60jarige leeftijd overleden.
In Brielle was hij ook weer met voortvarendheid aan de slag
gegaan want ook daar moesten diverse projecten van de
grond komen.
Maar Huurman vond daar niet dezelfde mentaliteit van zelfwerkzaamheid als in Gouderak.
In een artikel in een plaatselijke krant bij zijn overlijden,
stond daar over:
Brielle wilde ook het één en ander en Huurman zag
weer visioenen van werkende burgers. Maar hij trof
meer pratende burgers. En praten werd nogal eens
kankeren.
Dat was één van zijn teleurstellingen waar hij
regelmatig blijk van gaf.
In Gouderak denken wij echter terug aan een man en
burgemeester die met alles en iedereen meeleefde.

-23Een inspirerende man, altijd aanwezig waar zijn komst werd
verwacht en gewaardeerd.

Hier feliciteert Huurman het bestuur van de
Muziekvereniging “Caecilia” bij het 40-jarig bestaan in 1961
v.l.n.r.: Wim Halling; Wim van Rij, Cor Rijkaart; Arie
Rook; Huib van Rij en Jan Nobel.
Mevrouw Huurman-Smit is op 11 januari 2006 overleden te
Brielle.
Het echtpaar Huurman had twee zoons en een dochter. De
jongste zoon, Willem, is tegenwoordig gemeente-secretaris
van Hellevoetsluis.
En de oudste zoon, Joost, woont in Limburg en is ambtenaar
bij de Provincie.
Dus ook hier geldt; de appels vallen niet ver van de boom.
Dirk van Dam
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-25Foto van 26 november 1924.
Waarschijnlijk een zangvereniging die een prijs heeft
gewonnen.
We denken te herkennen: op de voorgrond Piet Beijen en
Teunis de Jong; zittend 2e van r. Marie van Zijll;
staande 2e van links Jaan van Vliet (later Rijstenbil)
achteraan Jan Vleggeert; bij de achterste dames Adriana de
Jong. (de foto komt bij haar vandaan)
De foto, die 82 jaar oud is, waarvan wij de reproductie
hebben gemaakt, was van zeer slechte kwaliteit maar wij
vonden het leuk om hem te plaatsen.
Mede om de kleding die de dames en heren, die er op staan,
dragen. Misschien zijn er onder u wel mensen die ook nog een
ouder of familielid herkennen.

Van de boeken die we hebben uitgegeven zijn nog exemplaren
in voorraad.
Het Boerderijboek, 5e druk
€ 12,50
Het boek Middenstand en Ambachten
in Gouderak
€ 17,50
Het boek Treinen en Trams rondom Gouda
en Gouderak
€ 12,50
Verkrijgbaar bij de vereniging of bij Boekhandel Kamerbeek.
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Op zoek naar je voorouders?
Regelmatig worden wij benaderd voor informatie bij een
stamboomonderzoek. Steeds meer mensen zijn op zoek naar
hun voorouders en duiken in de archieven om er achter te
komen wie nu eigenlijk hun grootvader, overgrootvader en
die zijn overgrootvader was.
Het is een leuke hobby en ieder stukje van de legpuzzel dat je
vindt geeft voldoening en soms stuit je op interessante
gegevens.
Als bestuur van “Golderake” hebben wij besloten om te
proberen binnen onze vereniging een werkgroep Genealogie
(Stamboomonderzoek) te formeren.
Er is binnen het bestuur wel enige kennis op dat gebied maar
het bestuur kan niet alles en daarom roepen wij leden op, die
geïnteresseerd zijn in deze hobby, zich te melden bij het
bestuur.
U kunt daarvoor bellen naar: Bram Baas 0180-580120 of
Dirk van Dam 0182-373368.

