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IN MEMORIAM
Op 17 mei 2007 is in de leeftijd van 84 jaar onverwacht
overleden
JAN VAN VLIET
Na zijn actieve leven als landbouwer aan de Kattendijk
verhuisde hij samen met zijn vrouw Pie van VlietVerkuil naar de Smitsstraat.
Maar Jan was een bedrijvig man die niet stil kon zitten
en daarom heeft Gouderak hem vooral gekend als de
man die tot zijn overlijden, bij Boerefijn op de hoek van
de Lange Rol en de Kranepoort, bezig was met allerlei
werkzaamheden. Daar was hij dan aanwezig met een
groet en een vriendelijk praatje voor iedereen die in de
winkel kwam of passeerde.
Thuis was hij een steun en toeverlaat voor zijn vrouw en
samen waren zij actieve leden van onze Historische
Vereniging en vooral voor onze bulletins en boeken had
hij veel interesse.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel
sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Hij ruste in vrede.
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IN MEMORIAM
In de leeftijd van 79 jaar is op 25 mei 2007 plotseling
overleden
CORNELIS (COR) VERKERK.
Aanvankelijk woonde hij met zijn vrouw, Ali
Verkerk-Halling, aan het Beijersewegje maar de
laatste jaren in het dorp op het Joh. Brouckplein 5.
Samen met zijn vrouw was hij ook een enthousiast
lid van de Historische vereniging en genoot hij van
de verhalen over het verleden van ons dorp.
Cor was een echt dorpsfiguur met duidelijke
opvatting over diverse onderwerpen.
Graag stak hij, als prima meubelmaker en
interieurbouwer, ook zijn handen uit de mouwen om
te helpen bij vrijwilligerswerk aan het Baken en het
Kerkgebouw.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel kracht toe bij het verwerken van het verlies.
Hij ruste in vrede.
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Dijkverhogingen.
Op dit moment is, door alle verhalen over de opwarming van
de aarde en daardoor de ontstane verhoging van de
zeespiegel, het onderwerp dijkverhoging weer actueel. En in
de komende decennia zal er dan ook weer gewerkt worden
aan verhogingen van de dijken en aan versterking van de
zeeweringen.
Voorlopig zullen we daar in Gouderak waarschijnlijk niet
veel van merken want achter de stormvloedkering in
Krimpen aan den IJssel zitten we hier vrij veilig.
Ons lid Koos Kweekel gaf ons echter de tip om eens aandacht
te schenken aan de overstromingen en dijkverhogingen die in
het verleden hebben plaats gevonden.
De dijken die na en tijdens de ontginning van de
Krimpenerwaard zijn aangebracht waren aanvankelijk
primitief en ook niet aansluitend.
Iedereen die een stukje land door het Bisdom of de Graaf
kreeg toegewezen ging op zijn eigen manier dit stukje grond
omdijken.
Een grote watersnoodramp trof de Krimpenerwaard in het
jaar 1760. Deze ramp ontstond niet door een zware storm
maar door een doorbraak in de Lekdijk bij Bergstoep
doordat het kruiende ijs daar een dam opwierp. In 1916 werd
Nederland ook getroffen door een watersnood maar
hoofdzakelijk de noordelijke Provincies.
Toch werden ook de dijken rondom de Krimpenerwaard en
dus ook in Gouderak, na deze watersnood in 1916, verhoogd
en daarover het volgende.
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De stormramp van 1916
In de stormnacht van 13 op 14 januari 1916 bereikte het
waterpeil een niveau van 3.34 m + NAP, dit bevond zich 64
cm boven het zogenaamde noodpeil.
Op verschillende plaatsen liep het water over de dijk.
Er brak zelfs een kade door, welke lag om de buitendijks
gelegen steenplaats van de fa. Jongeburger tengevolge
waarvan de steenplaats en 4 woningen onder water kwamen
te staan.
Deze ramp had tot gevolg dat de dijken langs de Hollandsche
IJssel, dus ook in Gouderak werden verhoogd.
Rond 1850 is de Watersnoodwet van Thorbecke aangenomen,
welke er toe bijdroeg dat dijkverhogingen indien nodig
werden uitgevoerd in 1864 maar ook in 1916.
Langs de Hollandsche IJssel zijn sinds de Middeleeuwen
dijken aanwezig.
Door de tijd zijn er regelmatig versterkingen uitgevoerd.
Doorgaans was het zo, dat na iedere overstroming of bij een
ontstane gevaarlijke situatie, er een versterking en/of
verhoging van de dijk plaats vond.
Zo is het ook gebeurd na de stormramp van 13 op 14 januari
1916.
De hoogst gemeten waterhoogten bij die stormvloed was 3.3
m + NAP bij Gouda en 3.25 m + NAP bij Krimpen aan de
Lek.
Op 4 februari daaropvolgend besloot de Verenigde
Vergadering van het Hoogheemraadschap reeds dat de
IJsseldijk moest worden versterkt.
De kruin van de dijken bij Gouderak en Ouderkerk aan den
IJssel bleken veel te laag te zijn.

-7Wanneer het water hoog kwam moest men met gebrekkige
voorzieningen als omkistingen en keermuurtjes letterlijk het
tij weten te keren.
De karrestoepen d.w.z. de verlagingen in de dijk ter plaatse
van de steenplaatsen buiten de bebouwde kommen vormden
een behoorlijke risicofactor.
Ze werden dan ook zoveel mogelijk opgeruimd.
De verhoging van de IJssel- en Lekdijk is inderdaad tot stand
gekomen, echter heeft op die plaatsen, waar dichte bebouwing
langs de dijk stond zoals ter plaatse van de Dorpsstraat alleen
een verhoging plaats gevonden en men heeft daar ter plaatse
grondkerende muurtjes aangebracht.

Hierdoor zijn toen de zogenaamde groepen voor de woningen ontstaan.
De dijken zijn verhoogd tot een kruinhoogte langs de Lek van
5.25 m + NAP bij Schoonhoven, 3.90 m + NAP bij Krimpen
aan den Lek en tot 3.90 + NAP langs de Hollandsche IJssel.

-8Er werd een kruinbreedte van minimaal 5 m aangehouden.
Op sommige plaatsen langs de Lek heeft men enige concessies
gedaan door grondkaden, waterkerende muurtjes etc. toe te
staan.
Daarna hebben, tot de stormramp van 1953, geen
versterkingen of ophogingen aan de dijk meer
plaatsgevonden.
De Schoonhovense Courant laat de volgende berichten zien
die betrekking hebben op de stormramp van 1916:
Zo het bericht van 14 januari waarbij onder Ouderkerk aan
den IJssel wordt gemeld dat wegens het gevaar van dijkbreuk
rond middernacht de noodklok werd geluid.
Er werden grote gaten in de dijk geslagen.
Bij onheil zoals bij dreigende dijkbreuk werd vroeger de
noodklok geluid d.w.z. men luidde de kerkklokken opdat de
mensen hun woningen zouden verlaten en zich eventueel met
vee naar hoger gelegen plaatsen zou begeven.

In Stormpolder in Krimpen aan den IJssel is toen kennelijk
nog wel veel schade ontstaan, want in een bericht van 21
januari 1916 wordt door een ingesteld Watersnood-Comité
bestaande uit Krimpense notabelen, de inwoners van
Krimpen aan den IJssel opgeroepen tot het doen van giften
ter leniging van de nood.
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-10Een bericht van dinsdag 8 februari 1916 onder Gouderak
waarbij in café Ooms op 7 februari, onder voorzitterschap
van Burgemeester J. J. Rupke, de eigenaren van de zich aan
de dijk bevindende huizen vergaderden, besloten een brief
naar Gedeputeerde Staten te sturen om de door het
Hoogheemraadschap voorgestelde verhoging van de dijk met
30 cm niet toe te staan, vanwege het feit dat de huizen dan
veel lager dan de dijk zouden komen te staan.

-11Achteraf is dus gebleken dat de dijkverhoging gewoon is
doorgegaan.
Ook in de Dorpsstraat in Gouderak zijn op een paar plaatsen
de betonnen muren nog zichtbaar die voor de huizen werden
gestort om de verhoging mogelijk te maken.

Voor Dorpsstraat 40.
Voor het huis van Hans en
Gerda van Adrichem.

-12De stormvloed van 1916 liet weer eens zien hoe kwetsbaar de
dijken waren.
Het was al weer geruime tijd geleden dat een dergelijke ramp
zich had voorgedaan.
Hierbij werd vooral het Zuiderzeegebied getroffen waarbij
veel dijken bezweken.
Ook de kaden tussen de polders bleken niet bestand tegen het
binnenstromende water.
Hoewel de overstromingen zich vooral in het Zuiderzeegebied
voordeden, heeft het er gezien de krantenberichten hier ook
om gespannen.
Uiteindelijk heeft deze ramp de stoot gegeven tot de aanleg
van de Afsluitdijk, welke thans reeds 75 jaar bestaat, hoewel
de plannen hiervoor reeds geruime tijd in de kast lagen.
Er was ook veel tegenstand bij de afsluiting van de Zuiderzee,
vooral van de vissers.
Maar ook anderen, b.v. de Groningse herenboer Mansholt,
waren tegen de afsluiting.
Hij vond de afsluiting een onzinnige en gevaarlijke zaak,
waaruit wellicht andere rampen zouden kunnen ontstaan.
Zo stellen we vast dat elke verandering zelfs, ook die dienen
ter beveiliging van het land en dorp, nooit zonder slag of stoot
tot stand komen.
Bram Baas.
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Terugblik excursie naar Terschuur en Doorn.
Zaterdag 19 mei j.l. was een prachtige dag om eens fijn uit te
gaan.
Met vijftig enthousiaste mensen vertrok “Golderake” om 9.00
uur richting Terschuur, waar het Speelgoed en Oude
Ambachten Museum werd bezocht.
We werden ontvangen met koffie en een lekker gebakje en
daarna zwierven we een paar uur door het museum.
De voorwerpen en spullen die daar waren tentoongesteld
haalden herinneringen naar boven aan onze prilste jeugd en
de tijd van onze vaders en moeders.
Daarna werd in het museum ook de lunch gebruikt. Deze was
goed, maar soberder dan we de laatste jaren gewend waren.
Het zal hem wel in de euro zitten.

Het Oude Ambachten en Speelgoed Museum.
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Nely achter de oude kinderwagen.

Inge tussen het ‘Boerenbont’.

-15Na de lunch vertrokken we naar Doorn om een bezoek te
brengen aan “Huize Doorn”waar keizer Wilhelm van
Duitsland na de Eerste Wereldoorlog zijn toevlucht heeft
gezocht en tot het einde van zijn leven in 1941 heeft gewoond.

Huize Doorn.
Per groep kregen we een gids toegewezen die ons vertelde
over het leven van de keizer en dan in het bijzonder over zijn
periode in Nederland.
Deze verhalen wekten niet bepaald veel sympathie op voor
deze Duitser die door zijn volk na de W.O. 1 was verbannen
maar in Nederland toch in grote rijkdom kon wonen.
Wanneer je de biografie van de man leest blijkt dat hij
eigenlijk dezelfde ideeën er op na hield, wat betreft racisme
en antisemitisme, als de later nazi’s.
Daardoor werd hij ook in de oorlogsjaren door de bezetter
met rust gelaten.

-16Overigens heeft hij zich in Nederland altijd rustig en
sympathiek gedragen tegenover de mensen die voor hem
werkten.
De bezichtiging van het interieur en de aankleding van het
slot was de moeite waard. Alles was nog in de originele staat
gebleven zoals de Duitse bewoners het hadden achtergelaten.
De afsluiting van de dag met een drankje in het restaurant
van Huize Doorn was bijzonder gezellig. Alleen jammer dat
de bar precies om half vijf werd gesloten.
Daardoor kwamen enkelen van ons, die nog een wandeling
hadden gemaakt door het park, te laat om de dorst voldoende
te lessen.
En de barjuffrouw was onverbiddelijk!

-17Om half vijf werd de thuisreis aanvaard met onze
Gouderakse chauffeur Cor Evengroen. Hij was ook de
tipgever van deze excursie.
We kunnen weer terug kijken op een mooie, gezellige en
zonnige dag.

En tenslotte weer de traditionele vraag.
Heeft U een tip voor de organisatie van een excursie voor het
volgende jaar, laat het ons weten.
Het bestuur.
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Schippers en Schepen van Gouderak.
Op zaterdag 29 september a.s.
wordt om 10.30 uur
in het Dorpshuis te Gouderak
het boek “Schippers en Schepen van Gouderak”
gepresenteerd.
Het boek is geschreven en samengesteld door Dirk van Dam,
telt ruim 300 bladzijden, 450 foto’s en wordt uitgevoerd in
kleur, gebonden met harde kaft.
Het Dorpshuis zal die dag zijn ingericht in de sfeer van de
scheepvaart met veel foto’s, scheepsmodellen en allerlei
scheepsattributen.
Er zullen ook films over de scheepvaart worden vertoond en
in de prachtige stuurhut, die door Han Boevé is gemaakt,
kunt U koffie drinken.
De tentoonstelling is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Op het Dorpsplein is die dag, ook een braderie met allerlei
activiteiten.
En aan de IJsselkant, bij de oude veerstoep, zal een
demonstratie worden gegeven met het lossen van een
zandschip met de bak.
U komt toch ook?
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De voorpagina van het boek
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Familie Oskam,
In de vorige eeuw woonde er in Gouderak een familie Oskam.
De meeste bekende Oskam zal bij velen Jos Oskam zijn, de
electricien, maar er waren er meer want Jos had
verschillende broers en zusters die ook een bepaalde
bekendheid hebben gehad.
We vertellen eerst hoe de familie Oskam in Gouderak terecht
gekomen is en waar vandaan.
Jacob Johannes Oskam en Maria van der Bas
Jacob is rond 1895 gaan boeren in de Alexanderpolder,
Rotterdam. Daar is Dik geboren en ook Geertje, die jong
overleden is. Vervolgens boert hij vanaf ca 1900 in
Moordrecht. Daar zijn 3 kinderen geboren. De boerderij
brandt in 1909/10 af. Er is een nieuwe boerderij gebouwd in
Benedenberg, Bergambacht. Waarschijnlijk heeft zijn vader
daarvoor vergunning aangevraagd, want er is op 27-09-1910
een vergunning verstrekt voor de bouw van een boerderij aan
C. Oskam, Benedenberg 69 en 88. De twee jongste kinderen
zijn waarschijnlijk bij familie in Bergambacht geboren. Op
de boerderij in Benedenberg overlijdt Jacob kort na de bouw.
Hij laat zijn vrouw Maria met nog jonge kinderen achter.
Maria boert daarna enige tijd door met hulp van haar
kinderen. Maar dan moeten de twee oudste jongens Cor en
Dik de militaire dienstplicht vervullen. Maria ziet het niet
meer zitten en in 1918 wordt er boelhuis gehouden en de
boerderij wordt verkocht. Zij koopt een groot huis in
Gouderak, Dorpsstraat 36. Dit huis is tot in de jaren 50
familiebezit. Het huis levert inkomsten op, omdat er
kostgangers gehouden worden. Dochters Geertje en Marie
helpen hun moeder Marie in het huishouden. De jongens
worden zo snel mogelijk uit werken gestuurd, om hun eigen
kost te verdienen.

-21Cornelis Oskam, geb. 26-09-1895 te Bergambacht, overleden
26-09-1934 te Gouda, op 31-03-1921 te B.bacht gehuwd met
Neeltje Maria Pons Pdr. geb. 08-07-1900 te Bergambacht,
overleden 05-02-1984 te Gouda.
Cornelis (Cor) werkte in de kaashandel en woonde met zijn
gezin aan het Nonnenwater te Gouda. Hij is jong overleden.
Dirk (Dik) Oskam, geb. 10-08-1897 te Rotterdam, overleden
23-10-1964 te Bergambacht, gehuwd met Christina (Stien) v/d
Hee, overleden 25-11-1964.
Dik en Stien boerden aan de Kadijk; Arie Jacob heeft de
boerderij overgenomen van zijn ouders.

Jan Pieter Oskam, geb. 17-06-1902 te Moordrecht, overl.
24-10-1860/61, gehuwd met Adriana (Adrie) Pons Jdr., geb.
30-04-1903, overleden 13-02-1985 te Gouda.
Jan Piet studeerde muziek in Gouda, piano en orgel. Hij was
25 jaar dirigent van een kinderkoor in Berkenwoude. Hij gaf
muziekles, voornamelijk piano en orgel, in de gehele
Krimpenerwaard.
Ook Gouderakse koren
hebben onder leiding
van Jan Piet Oskam
gestaan
o.a.
het
Gemengd Chr. Koor
“Euphonia”.
Op
bladzijde 22 zien we een
foto van dit koor, die
waarschijnlijk kort na
de Tweede Wereldoorlog
is genomen.
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-23De namen bij de foto op pagina 22.
Op de bovenste rij: vlnr: Jan de Vries; Piet Blanken; Gert
Blanken; Cor Verkerk; Cor de Jong; Arie Goudriaan; Cor
Blanken; Siem van de Berg; Koos van Dam; Adriaan Verkuil
en Daaf Tom.
2e rij mannen: Gerard Blanken; Kees Kool; Leen Verkerk en
Piet Bregman.
3e rij: vlnr: Marie Kloot; Jo Halling; Nees Tom; Aagje
Markus; Celia van Dam; Corrie Verkerk; Co Bregman;
Klazien de Waardt; Sjaan Verkerk; Willie Kool; Lien
Blanken; Neeltje Halling; Regien Markus en ??van Dieren?
voorste rij: Greet Verboom; Koosje Halling; Gijsje Smit; Bets
Kool; Koosje van Dam; dirigent Jan Piet Oskam; Nel Kool;
Nel Blanken; Nel Verkerk; Alie Halling en Lien Bregman.

Adrianus (Jos) Oskam, geb 22-12-1903 te Moordrecht,
overleden 21-03-1968 te Gouderak, op 27-07-1937 te
Bergambacht gehuwd met Dina (Dien) Burger, geb 14-101904 te Bergambacht, overleden 27-03-1990 te Gouda. Zij is
een dochter van Abraham Burger, visser en mollenvanger, en
Willempje Kok, die op 07-10-1898 te Bergambacht getrouwd
zijn. Zij woonden in een vissershuisje rechts in het begin van
Benedenberg.
Jos was elektriciën en loodgieter in Gouderak. Jos heeft
verreweg de langste tijd in het familiehuis, Dorpsstraat 36,
gewoond, eerst als kind, daarna als startend ondernemer en
vervolgens als ondernemer en als huurder.

-24Ook na zijn huwelijk waren er nog kostgangers. Zo was
politieagent De Jonge van 20-01-1947 tot 04-02-1952 bij hem
in de kost. Na de verkoop van het familiehuis in de loop van
de jaren 50 is Jos met zijn gezin verhuisd naar de
Gouderaksedijk.
Jos en Dien Oskam kregen één dochter, Maria (Riet)
Riet werd geboren op 08-10-1938 te Gouderak en is
gehuwd met Jan de Klerk. Het echtpaar woonde in
Afrika, maar na enig tijd kwam Riet, alleen en gescheiden,
terug naar Nederland.

Deze foto is genomen bij het huwelijk van Jos Oskam en
Dien Burger in 1937.
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Geertje Maria (Geertje) Oskam, geb. 24-07-1905 te
Moordrecht, overleden 24-04-1979 te Haarlem (Bloemendaal)
op 04-11-1932 gehuwd met Pieter Martinus Beijen, geb. 0112-1901, overleden 25-06-1977.
Deze Piet Beijen kwam in 1922 als onderwijzer van de
Openbare school naar Gouderak. Hij was toen nog vrijgezel
en lag in de kost bij de weduwe Oskam-v.d. Bas aan de
Dorpsstraat en zo leerde hij ook zijn latere vrouw Geertje
kennen.
Piet Beijen was niet alleen een goed en zeer gezien
onderwijzer maar ook enorm actief in het gymnastiek- en
atletiekgebeuren in Gouderak.
Niet alleen als atleet maar ook bestuurlijk was hij bijzonder
actief als voorzitter van THOR en in het bestuur van het
Volksonderwijs.
Hij wist het b.v. voor elkaar te krijgen dat Gouderak als
eerste dorp in de omgeving, in 1929, reeds een echt
gymnastieklokaal kreeg aan de Lange Rol.
In 1927 verhuisde hij als onderwijzer naar Den Haag, maar
dat hield niet in dat hij voor Gouderak en THOR verloren
was. Wekelijks kwam hij naar ons dorp voor de trainingen en
het bezoeken van de familie Oskam, want inmiddels was er
vriendschap ontstaan tussen Piet Beijen en Geertje Oskam.
In 1932 zijn Piet en Geertje getrouwd en in Den Haag gaan
wonen.
Ook toen bleef hij THOR trouw, de vereniging waarvan hij
inmiddels tot ere-voorzitter was benoemd.
Tijdens de jaarlijkse uitvoeringen was hij altijd aanwezig en
hield hij een inspirerende toespraak.

-26In 1947 was hij mede oprichter van de Nederlandse Volleybal
Bond (NeVoBo) en tot 1963 vice-voorzitter.
In 1948 werd hij docent en later waarnemend directeur van
het CIOS in Overveen.

Een foto van de slingerbalploeg van THOR in 1926.
bovenste rij vlnr: Frank de Jong; Arie Kasbergen; Daan
Kasbergen; Dirk Kasbergen; Gerrit Vogelaar en Rien
v.d. Laan. middelste rij vlnr: Piet Beijen; Jos Radder;
Dirk Blanken en Hendrik Stoppelenburg.
Van de zes dames op de voorste rij zijn geen namen
bekend met uitzondering van de 2e van links, dat is
Geertje Oskam.
Ook Jaap van Tongeren, die ons de foto toestuurde, wist
niet met zekerheid de namen van de dames te noemen.
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Jacobus Johannes (Jaap) Oskam, geb. 18-07-1909 te
Bergambacht, overleden 06-08-1988 te Arnhem.
Op 14-10-1943 is Jaap te Gouderak gehuwd met Martina
Maria Dirkzwager, geboren 03-10-1919, dochter van Nicolaas
Dirkzwager, geb. 15-12-1889 te Moordrecht, overleden 17-071968 te Gouderak en Grietje Cornelia van Tiggelen, geb. 2803-1896 te Gouderak, overleden 13-06-1986.
Het echtpaar Dirkzwager-van Tiggelen beheerde in
Gouderak het postkantoor.

trouwfoto Jaap en Martine
Jaap is begonnen als schilder en woonde thuis. Hij zag zich
niet zijn hele leven schilderen en ging op de fiets naar
Rotterdam voor avondstudie.
Daarna volgde hij een
opleiding bij de politie in Amsterdam; daar woonde hij toen
ook. Hij heeft er nog enige tijd gewerkt en is toen richting
Nijmegen/Arnhem vertrokken.

-28Ook Jaap was, evenals zijn zwager Piet Beijen, actief in de
atletiekvereniging Thor.

Op deze foto uit 1930 staat Jaap Oskam (4e van links) als lid
van de atletiekploeg van THOR bij een wedstrijd in
Den Haag.
Er was binnen het gezin nog een dochter, Maria, (1910-1993)
deze was gehuwd met Maarten M. Bergeer uit Moordrecht.
Tegenwoordig woont er van deze tak van de familie Oskam
geen vertegenwoordiger meer in Gouderak.
Maar wel uit een andere tak van de familie Oskam en dat is
onze secretaresse Tini Twigt – Oskam.
Haar betovergrootvader, Adrianus Oskam, was de
overgrootvader van de bovengenoemde Jan Piet, Jos, Geertje,
Jaap en Marie Oskam, die in Gouderak woonachtig zijn
geweest.

-29-

Geitenfokvereniging.
Dat Gouderak veel verenigingen heeft gehad en nog heeft was
ons bekend maar van een geitenfokvereniging was ons niets
bekend tot wij een oude krant (Trouw) van 30 augustus 1945
in handen kregen.
Daarin vonden wij het volgende bericht.
GOUDERAK
Zaterdagmorgen is hier voor de Geitenfokveren.
“V.Z.O.D.”
de jaarlijkse zomerkeuring
gehouden. Er werden 44 dieren aangevoerd,
zijnde 40 geiten en 4 bokken. De keurmeesters
waren de heren Verhoeven, Bats en Bezemer.
De uitslagen waren:
eenjarige geiten:
1e pr. A. Gelderblom, 2e pr. M. v.d. Laan;
tweejarige: 1e prijs P.H. de Vries,
2e pr. L. Verstoep, 3e pr. H. de Jong.
Driejarige: 1e pr. H. Versnel, 2e pr. C. Blanken.
Bont ongeh. 1e pr. C. Blanken, 2e pr. H. de Jong.
Gemerkte lammeren 1e pr. P. H. de Vries,
2e pr. en 3e pr. C. Blanken.
Ongemerkte lammeren: 1e pr. D.Verstoep,
2e pr. W.Terlouw, 3e pr. D.Verstoep.
De heer A. Gelderblom leverde de beste geit en
behaalde een medaille.
Indien er onder de lezers iemand is die ons meer kan vertellen
over de geschiedenis van deze vereniging verzoeken wij hem
of haar contact op te nemen met Dirk van Dam. telefoon:
0182-373368.

-30In dezelfde krant van 30 augustus 1945 lazen wij onder het
kopje burgerlijke stand.
BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd: Jac van Tongeren en W.C. Kremp te
Gouda.
J. den Ouden en G. Evengroen te Ouderkerk a.d.
IJssel.
Getrouwd: J.N. Olie en L. van Herk.

Jaap van
Tongeren
in 1945
met zijn
bruid op de
trappen van
het
Stadhuis
in Gouda.

-31-

Goed gedaan.
Enkele jaren is Joost Bakker, afkomstig uit Gouda, bezig geweest
met het opknappen van het pand Dorpsstraat 56. En we kunnen
niet anders zeggen dan; prachtig en goed gedaan.
Het pand, dat meer dan honderd jaar oud moet zijn, heeft in het
verleden altijd dienst gedaan als winkel, eerst voor de melkboeren
Hoogendoorn en Boerefijn en later, tot 5-5-2001, als groentewinkel.
Daarna was het pand, met zijn karakteristieke gevel, wel toe aan
een opknapbeurt. En dat heeft Joost rigoureus aangepakt. Zowel
uitwendig als inwendig heeft hij het geheel gerestaureerd en
gerenoveerd en daar heeft hij een pluim voor verdiend, het is een
aanwinst voor onze Dorpsstraat.
Joost zal er echter niet zelf gaan wonen want hij gaat, i.v.m.
verandering van werkkring verhuizen naar Noord-Brabant.
Prettig is het
daarom dat
het nu is
gekocht door
het
Gouderakse
echtpaar Piet
Pols en zijn
vrouw
Carolien van
Leeuwen.
Het initiatief
van
Joost
verdient
navolging,
Gouderak
kan wel wat
oppeppers
gebruiken.
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foto 1.
Deze twee foto’s zijn genomen omstreeks 1937 aan de
Kattendijk, recht voor het Schaapjeszijde,
tijdens de
ophoging van het terrein waar nu het voetbalveld ligt.
Rechts het dak van de boerderij van Kooy en links boven de
dijk het dak van de boerderij van Arie Verkerk (de witte
boerderij).
Op foto 2 is te zien dat er eerst een soort ka of dijkje is
gelegd aan de IJsselzijde.
Op deze foto heeft de fotograaf z’n toestel iets meer naar de
IJssel gericht, op die foto is rechts boven nog net de schaduw
te zien van de bomen die op de bovenste foto links staan.
Bij de pijl op de bovenste foto is te zien waar de woning van
de familie van Houweninge heeft gestaan.

-33De meisjes op de foto’s zijn. foto 1. vlnr: Aafje Treure;
Lijntje van Dam ACd.; Trijntje van Dam ACd. en Magdalena
Heuvelman. Op foto 2. vlnr: Trijntje van Dam Wd.: Lijntje
van Dam ACd.; Trijntje van Dam ACd. en Aafje Treure.

foto 2
Voor het ophogen van het terrein zijn de grond en het zand
gebruikt dat vrij kwam bij het verleggen van de IJssel bij de
Spreeuwenhoek. Daar werd in die jaren een scherpe bocht en
een versmalling uit de rivieren gehaald.
In het boek over Schippers en Schepen, dat op 29 september a.s.
wordt gepresenteerd, zijn foto’s opgenomen, waarmee deze
werkzaamheden in beeld worden gebracht.
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De verzamel – ruil- en hobbybeurs.
In onze jeugd zijn we allemaal wel eens begonnen met het
opzetten van een verzameling. Sigarenbandjes, postzegels,
lucifermerken of vogeleieren, er was altijd wel iets dat
verzameld moest worden.
Bij de meesten was het na korte tijd weer over, maar
anderen zetten hun verzameldrift hun gehele leven door.
In ons vorige bulletin plaatsten wij een oproep om mee te
doen aan een tentoonstelling, waar die verzamelingen getoond
kunnen worden.
Daar is heel veel reactie op gekomen en we hebben nu het
Dorpshuis gereserveerd op

zaterdag 27 oktober 2007
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
U kunt zich nog steeds opgeven en degenen die zich hebben
opgegeven krijgen vooraf bericht hoe laat ze in het Dorpshuis
aanwezig moeten zijn voor het uitstallen van hun spullen.
In alfabetische volgorde zijn de volgende verzamelingen
opgegeven:
Balpennen – Beeldhouwwerk – bromtollen – geboortekaartjes
– gereedschap – kaarten – koninklijkhuis – lepeltjes –
luchtvaart – lucifermerken – olifantjes (niet van Prins
Bernhard) – poppen – portrettekeningen – puzzels –
schaatsen – schilderijen – sigarenbandjes – spaarpotten –
speelgoed – speldjes – theezeefjes – transportminiaturen,
teckeltjes (geen levende) – tinnenfiguren.

-35Als wij alle aanbiedingen binnen hebben maken wij een
rangschikking van de benodigde ruimte op de tafels, zodat wij
er een leuke tentoonstelling van kunnen maken.
Wij hopen op veel belangstelling, want een verzameling of
hobby die niet bekeken kan worden is van weinig waarde
voor jezelf en voor andere mensen.
Contactpersonen voor deze beurs zijn:
Han Boevé, tel. 374147 en
Corrie Loendersloot- de Leede, tel. 375743.

