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In memoriam.
Op 5 november 2006 overleed op 72-jarige leeftijd, na een
lang ziekbed,

Adri-Jo Terlouw
Adri-Jo was de jongste zoon van Jan en Hendrika Terlouw
uit het bekende winkeltje op Klein Dorpje.
Hij groeide op in Gouderak, ging daar op de Openbare school
bij meester Bassa en bezocht ook de Ambachtsschool in
Gouda.
Maar rond zijn twintigste heeft hij Gouderak verlaten en
heeft daarna op verschillende plaatsen in Nederland
gewoond, maar veruit het langst in Schiedam.
Gouderak bleef ook trekken en diverse gelegenheden greep
hij aan om zijn geboorte dorp te bezoeken.
Hij reisde ook graag en
er is bijna geen land op de
wereld dat Adri-Jo en zijn
vrouw Jos niet hebben
bezocht.
De laatste jaren waren door
zijn kwakkelende gezondheid echter moeilijk voor
hem. Zijn gevoel voor humor
leed daar niet onder en
vooral de laatste jaren had
hij graag jeugdvrienden om
zich heen om herinneringen
van vroeger op te halen.
Wij wensen Jos sterkte om de reis alleen voort te zetten.
Hij ruste in vrede.
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Straatnamen.
In voorgaande bulletins hebben wij aandacht besteed aan de
naamgevers van de Karel Doormanlaan, de Staringhlaan en
de Huurmanlaan.
Dit keer is het Johan Brouckplein aan de beurt.

Jan of Johan Brouck.
Johan Brouck was in 1658 Schout van Gouderak en de
belangrijkste initiatiefnemer tot de bouw van de Gouderakse
dorpskerk.
Je zou kunnen zeggen de burgemeester Huurman
van de 17e eeuw.
In 2008 wordt het 350-jarig bestaan van de kerk gevierd en
dan zal aan de geschiedenis van dit kerkgebouw uitvoerig
aandacht worden besteed. Maar omdat we nu, in het kader van
de straatnamen, aandacht besteden aan Johan Brouck volgt
hier ook een beknopte beschrijving van de geschiedenis rond
de bouw van de kerk in de 17e eeuw.
Sinds 1658 heeft de Gouderaks Hervormde Gemeente een
zelfstandig kerkelijk bestaan. Eeuwen eerder vormde zij
samen met Moordrecht een gezamenlijke parochie, die
omstreeks 1575 door de Reformatie naar het protestantisme
overging.
De behoefte aan een eigen kerkgebouw in Gouderak ontstond
door het overzetten van de meer dan 400 kerkgangers over de
rivier de “Isele” (zoals de Hollandse IJssel toen heette) naar
Moordrecht, wat vooral in de winter vaak een groot probleem
was.
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dorpsbestuur, stadsbestuur van Gouda (Gouderak was een
ambachtsheerlijkheid van Gouda), de Staten van Holland en
Westfriesland en de kerkelijke classis, kon men beginnen aan
de bouw van een eigen kerk in Gouderak.
DE BOUW VAN DE KERK 20 maart - 1 december 1658
Op 20 maart 1658 houdt de schout zitting, samen met
gezworenen en kerkmeesters, om de bouw van de kerk aan te
besteden.
Het bestek, door de schout eigenhandig geschreven, telt 31
bladzijden, met daarin verwerkt alle bepalingen, waaraan
men zich wederzijds diende te houden.
Zo waren er termijnen gesteld, waarbinnen een aannemer
zijn werk moest klaar hebben, op boete van 6 Caroliguldens
per dag, als het werk zou uitlopen!
Deze termijnen waren zeer kort gesteld:
Het timmerwerk: van 20 maart tot 1 oktober
Het mestelwerk: van 20 maart tot 1 september
Het leien dak: van 1 september tot de voltooiing.
De aannemers waren:
Voor het timmerwerk: Dirk Stoop van Dordrecht, voor 2250
gulden
Voor het metselwerk: Willem Corneliszoon uit Gouderak,
voor 2530 gulden
Voor het leien dak: Huijbert den Haen van Dordrecht, voor
825 gulden
Voor het ijzerwerk: Jan van Es, smid te Gouda, die dit mocht
leveren voor "twee stuijvers, een en een halve penning per
pond".
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gulden gebouwd.
De afmetingen werden volgens de Rijnlandse maat genomen:
68 voet lang en 30 voet breed, (binnensmuurs gemeten) ruim
21 x 9,5 meter.
Op 25 mei 1658 werd de eerste steen gelegd. Uit
erkentelijkheid voor de bemoeienissen van schout Jan Brouck
mochten drie van zijn kinderen deze handeling verrichten.
Deze gebeurtenis stond beschreven in een der
gebrandschilderde ramen, in het later voltooide kerkgebouw:
“In ‘t bouwen van deez’ kerk tot Godes eer en glorie,
Leiden drie kinderen van Schout BROUK tot een memorie,
Yder drie steenen van het eerste fundament;
Zijn zoon LEENDERT begon aan ‘t noorder end,
En ANNE BROUK die lei den grondsteen van den toren,
CORNELIS BROUK heeft de zuiderzij verkoren,
Waarop also dit werk volkomen is volbragt,
Dit dient tot heugenis dan, van hun en hun geslacht,
Deze steenen zijn geleid
Majus 25 Anno 1658”
Na het leggen van de eerste stenen verrezen de muren, gevels
en binten in de tijd van twintig weken. De metselaar Willem
Corneliszoon uit Gouderak trok de muren op van
IJsselstenen, die genoegzaam voorhanden waren uit de
steenbakkerijen langs de Ijssel.
De leidekker moest volgens het bestek, voor 1 september al
zijn materialen en gereedschappen op het werk gereed
hebben, om direkt te kunnen beginnen, zodra het
timmerwerk klaar zou zijn. Met minstens vier vakmensen
moest hij kerkdak en toren “decken met goede dicke en
Harde Maes Leijen” en zolang het werk niet voltooid was,
mocht niemand van het werk afgaan.
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derde van de aanneemsom bij de aanvang van het werk; een
derde bij het voltooien ervan en het laatste deel een half jaar
na het werk.
Het hele gebouw is opgetrokken uit de bekende
"IJsselsteentjes", die afkomstig waren uit de steenplaatsen,
waarvan er in Gouderak destijds acht langs de rivier gevestigd
waren.
Het kerkgebouw werd voltooid op 8 december 1658 (na ruim
een half jaar!) en kostte alles bij elkaar nog geen zesduizend
gulden. De voornaamste aannemer van het metselwerk was
Willem Corneliszoon uit Gouderak.
Het is een typische dorpskerk, bestaande uit een éénbeukig
schip, in de grootte van eenentwintig bij tien meter en gebouwd
in de lengteas west - oost, naar oud gebruik.
De toren werd geplaatst op het kerkgebouw, uniek te noemen
in de Krimpenerwaard en is 32 meter hoog.
Het interieur had vroeger drie gebrandschilderde ramen aan
de oostzijde:
Het 1e raam ter herinnering aan de eerste steenlegging, welke
was verricht door drie kinderen van de dorpsschout Jan of
Johan Brouck;
Het 2e raam ter nagedachtenis aan een van de Goudse
burgemeesters, die veel aan de stichting van de kerk in
Gouderak had bijgedragen: Mr. Nicolaes van der Graeff en
zijn echtgenote Emilia Louwerens de Lange;
Het 3e raam met de namen van de eerste vier predikanten, die
Gouderaks gemeente vanaf de oprichting tot 1708 hebben
gediend.
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gebeeldhouwde kansel en doophek aanwezig en ongeveer
driehonderdvijftig zitplaatsen.
De restauratie van 1850-1851
In 1849 trad er een dusdanig verval in het kerkgebouw op, dat
tijdens een zondagmorgendienst een dwarsbalk naar beneden
stortte. Gelukkig werd niemand gewond, maar wel betekende
dit het begin van een zorgelijke restauratie.
Nog pas in 1845 was een nieuwe pastorie gebouwd en de nodige
financiën voor een grondig herstel aan de kerk waren niet
voorhanden. Ten einde raad besloten de kerkmeesters tot de
verkoop van alle waardevolle stukken uit het interieur.
De oorspronkelijke, prachtig gebeeldhouwde kansel met
bijbehorend doophek verdwenen naar een kerk in Gouda, de
oude kronen werden verkocht aan de Hervormde Kerk te
Nieuwerkerk aan de IJssel, terwijl de gebrandschilderde
ramen werden gekocht door een particulier uit Haarlem.
Uit de opbrengst hiervan, samen met de steun van
Gedeputeerde Staten en het fonds Noodlijdende Kerken, kon
de restauratie in september 1850 beginnen.
Men kerkte tijdens de werkzaamheden in de Remonstrantse
Kerk te Moordrecht. De restauratie bestond hoofdzakelijk uit
het grotendeels vernieuwen van het dak en de aanbouw van
een niet-oorspronkelijk portaal aan de voorgevel in
neogotische stijl.
Op 26 oktober 1851 was het kerkgebouw klaar en kon men het
weer in gebruik nemen.
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Deze restauratie was voornamelijk gericht op het interieur en
het portaal onder de toren. Tijdens de ambtsperiode van ds. P.
Kruijt (1913-1916) waren er gaanderijen naast het orgel
aangebracht, die in 1958 zeer verslechterd waren. Uiteindelijk
werd nagenoeg de gehele inrichting van het kerkmeubulair
aangepast en waar nodig vernieuwd. Daarbij sneuvelde
jammer genoeg een fraai rond raam uit de achtergevel.
Ter vervanging van het neogotische portaal uit 1851 werd een
nieuwe aangebracht, beter passend bij de bouwstijl van de
kerk.
De restauratie van 1991- 1993
Sinds 1987 ging een lange voorbereidingsperiode vooraf aan de
restauratie van kerk en orgel. Het gebouw vertoonde vele
gebreken, als gevolg van “verbouwingen” uit het verleden.
Bovendien verkeerden het dak, de muren van de kerk en de
toren in zeer slechte staat en een algehele restauratie werd
dringend noodzakelijk.
Eind september 1991 nam de restauratie een aanvang. Voor de
kerkdiensten kon men evenals in 1958/1960 beschikken over
het verenigingsgebouw “Het Baken”, dat hiervoor een
uitbreiding onderging. De heringebruikname van het
kerkgebouw vond plaats op 12 februari 1993.

De schout Jan Brouck
Reeds korte tijd na de voltooiing van het kerkgebouw overleed
één van de stichters, de eerdergenoemde schout Jan Brouck,
op 9 april 1659. Hij werd (als eerste) in de kerk begraven en
zijn grafzerk ligt thans voor de kansel.
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reeds door zijn vader en grootvader bekendheid had. Zijn
grootvader was Pieter Engelen, in zijn tijd hoogheemraad van
de Krimpenerwaard, in die dagen reeds een belangrijke functie.
Pieter Engelen was gehuwd met N.N. Meesdr. Haen. Verder is
weinig van hem bekend.
De vader van Jan Brouck was Claes Pieterszoon Brouck. Hij
werd als schout benoemd door de burgemeesters van Gouda,
waarvan Gouderak een ambachts – heerlijkheid was. Tevens
werd hij op 8 april 1639 aangesteld als dijkgraaf. Hij is tot nu
toe de enige “Gouderakker” geweest, die deze functie vervulde.
Het dijkgraafschap werd hem steeds voor een periode van drie
jaren verleend, waarvoor hij 25 pond per jaar moest betalen.
Hij bekleedde deze functie tot zijn overlijden in juli 1644.
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de achternaam “Brouck” aangenomen, evenals het
familiewapen, dat te zien is op deze grafzerk van zijn zoon Jan,
in deze kerk.
In de Napoleontische tijd zijn de drie ruiten in het wapenschild
weggehakt, zoals vele familiewapens werden geschonden. (zie
de afbeelding op voorgaande bladzijde).
Claes Pieterszoon Brouck huwde omstreeks 1610 met Anneke
Jansen.
Eind 1622 hadden zij drie kinderen: Engel, Jan en Bouwen
Claesz. Later werd nog een vierde kind geboren: Ary. Engel
Claesz. is in 1624 klerk bij notaris Dominicus Douw te Gouda.
Jan werd evenals zijn vader schout van Gouderak, terwijl Ary
er bode werd.
Naast schout van Gouderak was Claes Pietersz. Brouck ook
herbergier, een combinatie die vrij veel voorkwam in die tijd.
Dit gegeven blijkt uit tal van processen, waarin hij optreedt als
eiser, in verband met onbetaalde verteringen in zijn herberg.
Op 18 januari 1644 volgde Jan Brouck zijn vader op als schout
van Gouderak. Ook na zijn dood zal het schoutenambt nog een
aantal jaren in de familie blijven. Na Jan Brouck is zijn
oudste zoon Leendert hem in die functie opgevolgd, doch
tijdelijk heeft een ander waargenomen, aangezien hij bij het
overlijden van zijn vader nog minderjarig was. Leendert
Brouck houdt op 4 november 1659 zijn eerste vergadering
met de gezworens (de schepenen) van Gouderak. Reeds in
1666 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Nicolaes Brouck.
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Excursie Golderake 2007
Veel mensen hebben ons gevraagd; gaan we nog op reis dit
jaar? En ja hoor, we gaan!

Op 19 mei a.s.
Als reisdoel hebben we gekozen (ook op verzoek uwerzijds)
naar het Speelgoed en oude ambachten museum in
Terschuur.
De bedoeling is om daar met koffietijd aan te komen dan
bezichtiging van het museum en om circa 12.30 uur de lunch
in het zelfde gebouw.

Om 13.30 uur vertrekken we naar Doorn voor bezichtiging
van Huize Doorn.
Wat betreft de prijs en exacte tijden hoort u van ons via een
convocatie met aanmeldingsformulier
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Van plee tot watercloset.
Wie gebruik maakt van het toilet, realiseert zich meestal
niet dat onze voorouders het eeuwenlang zonder hebben
moeten stellen. Met alle gevolgen van dien voor de hygiëne.
Ziekten zoals dysenterie, cholera en tyfus namen, naarmate
de bevolkingsdichtheid toenam, van tijd tot tijd epidemische
vormen aan.
Toen mensen nog geen vaste woon- of verblijfplaats
hadden, bestonden er geen toiletten, in wat voor vorm dan
ook. Waar de ‘hoge nood’ ontstond, werd deze simpelweg ter
plekke gelenigd, langs de wegen, in de velden en bossen.
Zo ging het eeuwenlang, enkele hoogontwikkelde culturen
uitgezonderd.’
Uit archeologische opgravingen blijkt bijvoorbeeld, dat op
het eiland Kreta al rond 1700 vóór Christus toiletten met
stromend water werden gebruikt. De Kretenser koningen
stonden bekend vanwege hun buitengewoon luxe badkamers
en waternetwerken met stromend warm en koud water.
Ook de Romeinen waren hun tijd ver vooruit. Tot in de
verste uithoeken van het onmetelijke rijk legden zij
geavanceerde waternetwerken aan.
Voor het gewone volk waren er grote latrines, waar water
doorheen stroomde om de uitwerpselen af te voeren. Het
water was afkomstig uit stenen tanks of werd aangevoerd via
een aquaduct.
Ook aan de nazorg werd gedacht. In een emmer met zout
water stond een stok met een spons er op, waarmee de
gebruiker zich na gedane zaken kon reinigen. Na afloop
verdween de spons weer in het water, klaar voor de volgende
gebruiker.
De welgestelde Romeinen hadden in hun
huizen eigen toiletten, die bestonden uit een gat in de vloer
zonder zitting. Een verticale pijp vormde een verbinding met
een zinkput.
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met de toiletbeschaving. Voor het doen van hun behoefte
moesten mensen weer hun toevlucht nemen tot het
struikgewas.
De ontwikkeling van steden en dorpen maakte het
ingewikkelder. Buitenhuizen en boerderijen werden vaak
voorzien van een primitieve plee in de tuin. Dat was meestal
niet veel meer dan een plank met een gat erin en daaronder
een bak, die van tijd tot tijd geleegd moest worden.
In de dorpen en steden was het nog erger. De bewoners
deden hun behoefte meestal in huis in speciale potten. De
inhoud werd simpelweg uit het raam gegooid. Dat leidde in
steden zoals Parijs en Londen tot speciale verordeningen, die
aan deze gewoonte een eind moesten maken. Elk huis moest
worden voorzien van een plee, die met een pijp van
aardewerk of ijzer was aangesloten op een beerput.
Ook in ons land, zeker op het platteland, was het nog
normaal dat de huizen buiten een plee hadden. Deze stond
dan meestal ook nog enkele tientallen meters achter het huis
en daarom was een bezoek aan het ‘Huisje” zoals het werd
genoemd, zeker in de winter of in de nacht, geen aangename
bezigheid.
De laatste decennia van de vorige eeuw is echter ook op het
platteland overal de plee vervangen door een modern
watercloset.

Watercloset
Het stankprobleem was daarmee niet opgelost. De
ontwikkeling van het eerste watercloset door de Engelsman
Sir John Harrington in de zestiende eeuw, vormde een eerste
stap vooruit. Hij maakte het toilet in 1596 voor zijn
grootmoeder, koningin Elizabeth . Het bleef bij één
exemplaar.
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Harrington in 1775 door de Londense horlogemaker
Alexander Cumming opnieuw werd opgepakt. Hij
ontwikkelde een S-vorm, een gebogen pijp waarin het water
kan blijven staan en welke tegelijk fungeert als
stankafsluiter.
Deze vinding was weliswaar een stap vooruit, maar leverde
nog geen bijdrage aan een betere hygiëne.
De oplossing kwam drie jaar later, toen de Britse uitvinder
en ingenieur Joseph Bramah een toilet ontwikkelde, dat uit
twee delen bestond: een toiletpot met een S-pijp en een
stortbak, die hij voorzag van een vlotter en een
scharnierende klep. Op zijn uitvinding, die tot op de dag van
vandaag wordt gebruikt, kreeg hij patent.
Ruim honderd jaar later, in 1885 ontwierp Thomas
Twyford de eerste porseleinen toiletpot.
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Op deze foto uit de jaren vijftig van de 20e eeuw zien we de
plee van Henk Kalkman achter zijn huis aan het Middelblok.
Zelf zit hij op zijn bankje achter het huis.
Hendrik is overleden en het huis en ‘huisje’ bestaan al lang
niet meer.
De foto is uit de collectie van wijlen Frans van Dam.

De toiletpotten uit eerdere jaren waren van hout of metaal
gemaakt. Twyford maakte ze ook uit één stuk; de stortbak
vormde één geheel met de pot. Het moderne toilet kan dan
ook gezien worden als een gezamenlijke vinding van Bramah
en Twyford.
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Gijsbert Nieuwland.
Kort geleden kwamen we in het bezit van een boekje dat was
uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
Marinierskapel van de Koninklijke Marine.
Dan word je als oudere Gouderakker natuurlijk onmiddellijk
nieuwsgierig, want dan denk je direct aan Gijsbert
Nieuwland die van 1941 tot 1945 dirigent was van de
Gouderakse muziekvereniging “Caecilia” en als zodanig een
min of meer legendarische naam heeft.

Gijsbert Nieuwland.

In het jubileumboek van “Caecilia” in 1996 schreven we al:
Ondanks de oorlogstoestand werd dit toch een
periode in de geschiedenis van de vereniging, waar
door de oudere muzikanten en ook niet-musicerende
Gouderakkers veel over werd en nog wordt
gesproken. Gijsbert Nieuwland was een goede en zeer
opvallende dirigent. Het is dan ook niet
verwonderlijk
dat hij het in zijn verdere carrière ver heeft
gebracht.

-18En Cor Rijkaart schreef in een jaarverslag uit die tijd:
………want de repetities alleen zijn tegenwoordig al
een genot waar men iedere week met ongeduld naar
uitziet.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd echter de
Marinierskapel opgericht en Gijsbert Nieuwland vertrok van
het kleine dorpje Gouderak naar Rotterdam om dirigent te
worden van die nieuwe kapel.
En mede door zijn inbreng en enorme vakmanschap groeide
de Marinierskapel uit tot een wereldberoemde kapel die
concerten verzorgde over de gehele wereld.
Hij leidde de kapel tot 1957 en werd opgevolgd door Henk
van Lijnschoten.
Het boekje waar we in het begin over spraken is een
samenstelling van allerlei verhalen, verhaaltjes en anekdotes
en in die verhalen, vooral uit de begin tijd, komt Gijsbert
Nieuwland veelvuldig voor.
We laten er een paar volgen:

Wr(eed)
Tijdens de zeer strenge winter van 1945-46 stonden in
deWillem II-kazerne in Tilburg de OVW-opleidingsklassen
in carré aangetreden voor de beëdiging van officieren,
waaronder Gijsbert Nieuwland.
Wij hadden ons ingedekt met extra kleding en oude
kranten. De officieren in spé natuurlijk niet. Die stonden
in keurig blauw. Gijsbert werd bevangen door de kou en
sloeg letterlijk tegen de vlakte en werd door twee
ziekenverplegers door de sneeuw naar de Ziekenboeg
gesleept.
Geen hilariteit maar wel medeleven met de eerste dirigent
van de Marinierskapel.
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Groot bij groot en klein bij klein.
De pas gevormde Marinierskapel onder leiding van
eerste-luitenant der Marinierskapel Gijsbert Nieuwland
trad op de Korpsverjaardag van 1945 op tijdens een
beëdiging en bij een mars door Tilburg, waar het depot
van het Korps was gevestigd. Na afloop werd luitenant
Nieuwland ontboden bij de generaal. Deze zei tegen hem
dat het onmilitaire gedoe moest zijn afgelopen en de kapel
overeenkomstig de lengte van de muzikanten moest
worden opgesteld, waarbij de grote kerels grote toeters
bespelen en de kleine mannen kleine. Op het verweer van
de dirigent werd niet ingegaan.
Nieuwland wendde zich tot de eerste officier van de
kazerne, een rustige majoor, die voor hetere vuren had
gestaan. Deze vroeg aan de dirigent of de generaal gezegd
had wanneer dit moest zijn gebeurd. "Dat heeft de
generaal niet nadrukkelijk gezegd." De majoor: "Waar
maak je je dan druk over. Je neemt de muzikanten
zogenaamd in opleiding voor hun nieuwe taak en de
generaal weet dat de opleidingen bij het korps minstens
een jaar duren. En binnen die tijd is de generaal met
pensioen."
uit: “Het wel en wee van een Muzikant ter zee.”
In veel verhalen en anekdotes, in het genoemde boekje, komt
Gijsbert Nieuwland voor. Daaruit blijkt dat hij ook bij de
Marinierskapel, evenals in Gouderak, een bijzondere klank
heeft.
Indien iemand het boekje in zijn geheel wil lezen kan hij of zij
bellen met Dirk van Dam; 0182-373368.
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Wat gebeurde er nog meer in uw geboortejaar?
Af en toe kom je deze rubriek in een krant of tijdschrift
tegen. Er worden dan heus niet altijd van die
wereldschokkende gebeurtenissen genoemd.
Kort geleden werd bekend dat Mij. “De Betuwe” had besloten
hun mascotte, Flipje het fruitbaasje uit Tiel, met pensioen te
sturen. Er werd toen bij verteld dat Flipje was geboren in
1935 uit de brein van een reclamemaker.
Toen ik dat las dacht ik direct; “Dan is Flipje net zo
oud als ik”.
Bij het 50-jarig bestaan van De Betuwe had dit bedrijf aan
reclamebureau van Alfen opdracht gegeven een leuk merk te
ontwikkelen en iets voor kinderen te verzinnen. Men kwam
toen op het idee van; het mannetje met een lichaam van
diverse soorten fruit.
Toen er een naam verzonnen moest worden zei de directeur
van dat bureau, de heer Philip van Alfen, na een lange
vergadering daar over; “Noem hem desnoods Flip”. En zo
was “Flipje het fruitbaasje van Tiel” geboren.
Er werden ook boekjes uitgegeven over Flipje die met zijn
vriendjes allerlei avonturen beleeft.
Er werden in totaal 384 verhaaltjes in boekjes uitgegeven die
aanvankelijk 3 cent per stuk kostten.. Later kwam men met
de Flipposcoop, van 12,5 cent . Een soort plakplaat die je zelf
in elkaar moest zetten en daarin deed je dan een filmstrook
van één meter met Flipje in de hoofdrol. Je had dan als kind
je eigen huisbioscoop.
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-22Vanaf de oprichting stuurde de directie van De Betuwe
regelmatig potjes jam naar het Koninklijk Huis voor Koning
Willw III en Koningin Emma. Men mocht zich ook
Hofleverancier noemen.
In 1945 werd er vanuit Paleis Soestdijk opgebeld door de
Prinsesjes Beatrix en Irene en ze kregen Flipje zelf aan de
telefoon. Ze vertelden hem toen dat ze de boekjes met zijn
avonturen al hadden maar dat ze nu ook graag de filmpjes en
de Flipposcoop wilden hebben. Dat
was voor Flipje
natuurlijk een hele eer.
Corrie Loendersloot de Leede.
Bovenstaande was natuurlijk niet de meest memorabele
gebeurtenis uit 1935.
Nee, het was een tijd van somberheid, door de grote crisis
waren veel mensen werkloos en verkeerden in armoede.
Het Nationaal Socialisme begon een zwarte schaduw over
Europa te werpen.
In Duitsland was Hitler inmiddels aan de macht met alle
gevolgen van dien, waar wij in ons land vijf jaar later ook
mee te maken kregen.
In Nederland was reeds de opkomst van Mussert dat ook niet
veel goeds voorspelde. Gelukkig hebben die figuren het niet
zo lang vol gehouden als ons bovengenoemde “Flipje het
fruitbaasje van Tiel”.
Daarom moeten we bedenken dat uit de geschiedenis van
moeilijke tijden er ook altijd nog iets zonnigs is te vertellen
Indien u ook iets wilt vertellen uit uw geboorte jaar
kunt u contact opnemen met de redactie van dit
bulletin.
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Gouderak in de boeken.
Jaap Schilt.
Ons dorp Gouderak wordt in
de Nederlandse literatuur niet
of nauwelijks genoemd. Kort
geleden werd onze aandacht
echter weer eens gevestigd op
boeken waarin Gouderak niet
direct wordt genoemd, maar
als je ze leest weet je dat ze in
Gouderak zijn gesitueerd.
Het gaat om de jongens boeken
die gaan over Jaap Schilt, de
zoon van de visser.
Deze serie, die is geschreven
door Piet Begeer in de veertiger jaren van de vorige eeuw,
werd uitgegeven door de Arbeiders Pers in Amsterdam,
bestaat uit drie delen; Jaap Schilt de zoon van de visser, Jaap
Schilt een vacantie in de polder en Jaap rooit het wel.
De verhalen zijn natuurlijk sterk gedateerd en ze zullen de
tegenwoordige jeugd niet zo aanspreken, maar toch vonden
wij het wel leuk om ze te noemen.
Dat de verhalen zich in Gouderak afspelen, ongeveer tussen
1910 en 1920, kan je uit diverse genoemde personages
opmaken.
Zo komt Sijmen de veerman er in voor. En vroeger heette de
veerman bij Beiersewegje inderdaad Sijmen de Bruin.
Sijmen was nogal nieuwsgierig en deed over de
overtocht altijd zo lang dat hij de tijd nam om tijdens de
overtocht zijn pasagier uit te horen waar diens reis
naar toe ging.

-24Er wordt in de boeken gesproken over meester Maarten en in
Gouderak was de hoofdonderwijzer van de Openbare school
jaren lang, Maarten Dane, dus ook deze voornaam zal
gebruikt zijn.
De naam Schilt is ook niet onbekend want op de Tiendweg bij
het Beijersewegje heeft jarenlang broodvisser Schilt gewoond.

1903 - Sijmen heeft net een aantal passagiers, die zijn wezen
winkelen in Gouda, over gezet. De man achteraan heeft zijn
boodschappen in een mand, de vrouwen in een karbies en zij
dragen een ouderwetse kanten muts en plak op hun hoofd.
Rechts zien we het wachthokje. Dit hokje heeft er nog
tientallen jaren gestaan en werd door Pauw Hoogendoorn
gebruikt als duivenhok.
Ook wordt er regelmatig gesproken over bezoekjes aan de
stad Gouda en later gaat Jaap, die bijzonder goed kan leren,
naar het gymnasium in die stad.
Ook de naam van hotel “De Zalm”wordt genoemd waar ze
gevangen kwartels leverden voor drie stuivers per stuk.

-25Jaap beleeft met zijn vriend Dick, die uit Gouda komt en de
zoon is van een leraar, diverse avonturen. Er wordt ook in
beschreven hoe ze met de palingschaar* gaan vissen op
paling en diverse avonturen beleven o.a. met stropers.
En als de veldwachter ter sprake komt die op stropers jaagt,
dan zie je de figuur van Human voor je. Ook de stropers
krijgen een naam maar die noemen we niet.
Maar het hele sfeertje van de polder, de Boezem, de
Tiendweg, het vissen en het varen met de schouw wordt door
Piet Begeer duidelijk opgeroepen.
Het is de sfeer die door ‘oudere jongens’ onder onze lezers
zeker zal worden herkend.

*
De palingschaar mocht in
het
verleden
gebruikt
worden om paling te
steken. De schaar werd aan
een (soms lange) steel
bevestigd en in de zachte
bodem van beken en
rivieren gestoken waar de
paling zich overdag ophield. De paling werd tussen de bladen
van de schaar geklemd en niet doorboord.
Een oud spreekwoord ‘steek er naar met uw palingschaar’ is
van dit oude werktuig afgeleid.
Het werktuig werd meestal blindelings in het water gestoken om
paling te vangen. De kans om iets te vangen was dus niet erg
groot, vandaar de betekenis van deze uitdrukking ‘dat kan niet,
dat zal nooit gebeuren’.
Ria den Hertog.

-26Wanneer iemand in het bezit is van de boekjes “Jaap
Schilt, de zoon van de visser” of “Jaap Schilt rooit het
wel” en deze boekjes uit wil lenen of verkopen, wordt
hij of zij verzocht contact met ons op te nemen. Er is
een lid van onze vereniging die er belangstelling voor
heeft.
Herman de Man - “De Kroonprinces”
Ook in het Boek “De Kroonprinces” van Herman de Man
wordt een stukje Gouderak uit het begin van de vorige eeuw
opgeroepen.
Hij beschrijft daarin het wel en wee van de eigenares
juffrouw Cato van Scheepswerf “De Kroonprinces”. Of het
de Scheepswerf van Van Vlaardingen of van Van Duivendijk
is, die in zijn boek worden geromantiseerd, dat is niet
duidelijk maar het speelt zich onmiskenbaar af langs de dijk
op Stolwijkersluis en het sfeertje op zo’n oude scheepswerf
wordt duidelijk opgeroepen.
Jan Ligthart - De Steenbakkerij.
De schrijver/schoolmeester Jan Ligthart beschrijft in één van
zijn schoolboeken, “De wereld in”, een bezoek van een man
met een groep jongens en meisjes aan de Steenfabriek van
Van Vliet in Gouderak.
Hoewel sommige ex-arbeiders uit de steenfabriek het
misschien moeilijk kunnen geloven, werden ze zeer gastvrij
door de heer van Vliet ontvangen. Ze werden vriendelijk door
hem over het terrein van de fabriek rond geleid en krijgen
uitleg over de steenfabricage.

-27Aan het einde van de rondleiding worden ze ook uitgenodigd
om binnen te komen en krijgen een gebakje.
De man die bekend stond als vrij ‘zuinig’ en behoudend had
dus ook een sociale kant.
Ook aan de voetbalvereniging heeft hij deze kant wel laten
zien. Toen deze vereniging in 1936 zonder veld kwam te zitten
was hij bereid om ze te helpen en verhuurde het land achter
de steenplaats aan deze vereniging.
En wanneer de kas weer eens leeg was en de huur van het
veld niet betaald kon worden kon hij toeschietelijk zijn.
De heer van Vliet was, om die reden, ook het eerste ere-lid
van de v.v. “Gouderak”.
Arie de Kwaadsteniet vertelde ons daar in het verleden over
dat hij dan aanmerking maakte op het feit dat de
penningmeester aan het einde van het jaar in het kasboek op
een nieuw blad begon, terwijl het laatste blad van het
afgelopen jaar nog maar half vol was.
Ook dit mag wel eens gezegd worden.

In het boekje van Jan Ligthart zijn ook diverse illustraties
opgenomen, die onmiskenbaar van de steenfabriek in
Gouderak zijn gemaakt.
(zie bladzijde 28)
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Droogveld.

Op de slikdam.
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Een verzameling wordt een verslaving.
Wie heeft er als kind nooit iets gespaard? Sigarenbandjes,
postzegels, lucifermerken, Verkadeplaatjes, vogeleieren,
noem maar op.
Ook kon je uren langs de kant van de weg zitten om
autonummers op te schrijven. Dat was toen nog interessant
omdat er niet zo veel auto’s passeerden en je kon aan de
letters ook zien uit welke provincie ze kwamen.
Opgetogen kon je thuis komen met een autonummer waar
b.v. een D. voor stond.
Trots vertelde je dan aan je moeder dat je in ons dorp een
auto had gezien uit Drenthe.
Ook in onze tijd zijn er nog steeds mensen die verwoede
verzamelaars zijn van van alles en nog wat: ansichtkaarten,
pillendoosjes,
merklappen,
poëziealbums,
theepotten,
munten, vingerhoedjes, spellen, puzzels, etc.
Dit bracht ons op het idee om in het najaar in het Dorpshuis
een tentoonstelling te organiseren waar iedere verzamelaar
zijn verzameling kan exposeren.
Het is de bedoeling dat alleen leden van “Golderake” of
andere inwoners van Gouderak er aan deel nemen.
Het is niet de bedoeling dat het een beurs of rommelmarkt
wordt maar echt een expositie van verzamelingen.
Natuurlijk kan er onderling wel wat geruild of gekocht
worden, maar dat is niet de hoofdzaak.
Wanneer u een verzameling heeft en u wilt die eens aan
anderen laten zien dan kunt u contact opnemen met: Han
Boevé, tel. 374147 of Corrie Loendersloot tel. 375743.

-30Wij willen dan graag van u weten wat u wilt exposeren en
hoeveel ruimte u nodig denkt te hebben.
Misschien zijn er ook wel amateur-kunstenaars onder onze
leden of in ons dorp. Ook die zouden dan in de gelegenheid
gesteld kunnen worden om hun kunstwerken te exposeren.
Wanneer u interesse heeft om mee te doen willen wij dat wel
graag zo spoedig mogelijk weten omdat wij tijdig het
Dorpshuis moeten bespreken.
Han Boevé en Corrie Loendersloot.

Jaarvergadering.
Op woensdag 4 april 2007. wordt de jaarvergadering
van “Golderake”
gehouden in het Dorpshuis te
Gouderak.
aanvang: 19.30 uur
Voor de pauze komen de huishoudelijke zaken aan de
orde en aan het programma na de pauze wordt nog
gewerkt.
We zullen in ieder geval zorgen dat het weer gezellig
wordt.
U ontvangt nog een convocatie met de agendapunten en
het programma voor na de pauze.
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Wanneer iets niet snel gebeurt dan hoor je vaak de
uitdrukking:

“Dat gebeurt op zijn elf en dertigst”
Waar komt zo’n uitdrukking nou eigenlijk vandaan. U
zult het geloven of niet, uit Friesland.
Wanneer in vroeger eeuwen door Het Provinciaal
bestuur van Friesland een beslissing moest worden
genomen over een voorstel dan moest dat eerst langs de
besturen van de elf steden en daarna nog door de dertig
grietenijen (kleine dorpjes). Wanneer die hun mening
over het voorstel hadden gegeven dan werd er in het
Provinciaal bestuur een beslissing genomen.
Dat kon dus nog wel even duren.

