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-3Voorwoord.
Op 20 oktober j.l. bestond onze Historische Vereniging
“Golderake” 12 ½ jaar.
Het was namelijk op 20 april 1995 dat op initiatief van Dick
van Krimpen, Jo Loendersloot, Adri Uitbeijerse en
ondergetekende
ongeveer
twintig
personen
waren
uitgenodigd in het Dorpshuis om te komen tot oprichting van
een historische vereniging in Gouderak.
Toen de initiatiefnemers de bedoelingen uiteen hadden gezet
waren alle aanwezigen enthousiast en de vereniging was
geboren.
Er werd een bestuur gekozen uit de aanwezigen en dat
bestond uit:
Dirk van Dam, voorzitter, Wies Bokhoven, secretaresse, Jo
Loendersloot, penningmeester en de leden Ria den Hertog en
Adri Uitbeijerse.

Het eerste bestuur.

-4De vereniging kreeg direct ook een naam. Op voorstel van
Adri Uitbeijerse werd dit “Golderake”, dat is namelijk de
naam waaronder Gouderak voor de eerste keer, in 1274, in de
annalen wordt genoemd.
Wanneer het eerste bulletin in juni verschijnt wordt gemeld
dat we dan 40 leden hebben.
In dat eerste bulletin staat ook een interview met Hannes de
Bruin.
Bij het doorlezen van dit interview kwamen weer veel goede
herinneringen aan deze oude vriend bij mij boven.
Nu, bij het koperen jubileum, is “Golderake” reeds
uitgegroeid tot een volwassen vereniging met 370 leden.
We hebben in relatief korte tijd al zoveel activiteiten
ontplooid dat we eigenlijk niet meer weg te denken zijn uit
het Gouderakse dorpsleven.
Ook zijn we er in geslaagd een aanzienlijk deel van de recente
geschiedenis van ons dorp in het archief en in boekvorm vast
te leggen.
Ook de afgelopen maanden hebben we weer zodanig aan de
weg getimmerd bij de uitgave van ons Schippersboek en de
Verzamelaars-beurs dat we in de streek en zelfs een beetje
landelijk bekend zijn geworden. Daar zijn we best trots op en
ik geloof dat dat mag.
Ik vond ook dat we even stil mochten staan bij dit jubileum
en daarom dit voorwoord.
De activiteiten van de laatste maanden zijn er wel oorzaak
van dat dit bulletin eigenlijk wat te laat verschijnt. Wij hopen
dat U daar begrip voor heeft.
Dirk van Dam.
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In memoriam.
Op 12 augustus overleed plotseling op 62-jarige leeftijd, tot
groot verdriet van velen,

Cor van Leeuwen.
Cor was een rasechte Gouderakker, die veel betekend heeft
voor ons dorp op diverse terreinen. Vooral voor de
Woningbouwvereniging was hij het aanspreekpunt en omdat
deze vereniging dit 60 jaar bestaat, zouden wij voor ons
bulletin een interview met hem hebben over de geschiedenis
van de sociale woningbouw in Gouderak. Helaas is dat er niet
meer van gekomen.
De Historische Vereniging “Golderake”, waar hij vanaf het
begin lid van was, had altijd zijn warme belangstelling. Op
alle bijeenkomsten was Cor aanwezig en ook met de
georganiseerde uitjes ging hij graag mee.
Vooral voor zijn kinderen en kleinkinderen is het een groot
verlies en wij wensen ze veel sterkte toe bij het verwerken van
het gemis.
Op 12 september is na een ernstige ziekte op 83-jarige leeftijd
overleden

Cornelis Kool.
Kees en zijn vrouw Nel Kool-Blanken zijn allebei in
Gouderak geboren en getogen, maar na hun huwelijk, 53 jaar
geleden, zijn ze in Berkenwoude op een boerderij gaan wonen
en werken.
Gedurende een aantal jaren waren zij lid van onze
vereniging, want de geschiedenis van en over Gouderak bleef
toch hun belangstelling houden.
Wij wensen Nel en haar gezin veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.
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In memoriam.
Op 16 oktober j.l. overleed op 58-jarige leeftijd

Koos Kweekel.
Koos werd geboren in Spijkenisse maar kwam door zijn
werk, bij de A.B.N. bank in Gouda, in 1975, samen met zijn
vrouw Corrie en zoontje Barry in Gouderak wonen.
Al spoedig mengden Koos en Corrie zich in het sportieve- en
sociale leven van de Gouderakse Dorpsgemeenschap.
Koos ging voetballen bij de v.v. “Gouderak” en ook toen zijn
werkterrein zich verplaatste naar andere kantoren van de
A.B.N.-Amro bleef het gezin, met zoon en dochter, Gouderak
trouw en werden zij ook echte Gouderakkers.
Koos was niet alleen een actief sportman, maar ook als
bestuurder heeft hij grote verdiensten gehad voor de
Gouderakse samenleving.
Hij wordt dan ook op vele terreinen enorm gemist.
Wij wensen Corrie, Barry en Marijke veel sterkte toe om het
grote verlies te verwerken.
De overledenen rusten in vrede.
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Presentatie van het boek “Schippers en Schepen uit
Gouderak”
Zaterdag 29 september 2007 was weer een memorabele dag
voor onze vereniging.
Op die dag kon voorzitter Dirk van Dam het door hem
geschreven boek “Schippers en schepen uit Gouderak”
presenteren.
Omstreeks half elf overhandigde hij aan zijn broer, Jan van
Dam (Avontuur), in een bomvol Dorpshuis het eerste
exemplaar.

Uit de hele omgeving waren schippers en oud-schippers met
hun familie naar Gouderak gekomen. Van 10 uur tot 5 uur in
de middag was het een drukte van belang in het Dorpshuis.
De grote zaal was geheel in de sfeer van de scheepvaart
gebracht met diverse attributen, vlaggen, foto’s, prachtige
scheepsmodellen en zelfs een geheel nagebouwde stuurhut
ontbrak niet.
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De dag leek ook wel een reünie, veel collega schippers
ontmoetten elkaar na jaren weer, maar ook familieleden die
elkaar in jaren niet hadden gezien.
Men kwam niet uitgepraat en sommigen waren uren
aanwezig omdat ze met iedereen wel een praatje wilden
maken en het schenken van de koffie vanuit de stuurhut ging
de gehele dag door.
De verkoop van het boek, die dag al meer dan vierhonderd,
kwam op gang en ook het inkijken hiervan leverde weer
gesprekstof op, als daar al gebrek aan was.
Ook op de Braderie op het Johan Brouckplein, die
tegelijkertijd werd gehouden, was het gezellig druk. En daar
trok de ‘Lister’ van Rinus Versteeg bij onze stand ook de
nodige aandacht. En niet te vergeten “De Boezem Vrouwtjes”
die met hun zang het soms druilerige weer deden vergeten.
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Voor de stuurhut in het Dorpshuis.

-10s’ Middags vond aan de IJsselkant bij de oude veerstoep een
demonstratie plaats van het lossen met de bak.
Ook dit trok weer enthousiast publiek omdat deze manier van
lossen alweer een aantal jaren tot het verleden behoort.
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Bij aankomst bij het Dorpshuis kwamen de bezoekers direct in
de sfeer van de scheepvaart.
We kunnen terug zien op een bijzonder geslaagde dag met
veel belangstelling en blijde gezichten.
Als vereniging kunnen we trots zijn op de uitgave van dit
mooie boek. Vooral omdat het al het vierde boek is dat we als
jonge vereniging presenteren.
Op dit laatste boek hebben we weer, evenals op de drie
voorgaande boeken, positieve en lovende reacties ontvangen.
Na publicatie in enkele scheepvaartkranten ontvingen we uit
het gehele land bestellingen.
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Terugblik Verzamelaars tentoonstelling.
Een tentoonstelling van en door Gouderakse verzamelaars en
creatieve mensen, georganiseerd door “GOLDERAKE”
op 27 oktober j.l.
Ook dit evenement mogen we weer als geslaagd beschouwen.
Aan de ene kant heeft het misschien niets met historie te
maken maar aan de andere kant toch wel.
Er werden wel degelijk zaken tentoongesteld die echt historie
zijn!
Bijvoorbeeld de schaatsen en dan speldjes en lucifermerken,
het is toch eigenlijk puur nostalgie.
Legpuzzels, natuurlijk zijn ze nog te koop! Maar zoals op
deze beurs hadden wij ze nog nooit gezien, complete
bouwwerken en schilderijen, met de Nachtwacht van
Rembrandt. Het koningshuis was vertegenwoordigd vanaf
Willem III tot heden en fototoestellen uit begin 1900.
Spaarvarkens, gebruikt worden ze niet meer maar hier stond
er zelfs nog één gevuld en er kon geraden worden hoeveel
geld, wanneer hij vol gespaard is, er in zit.
Men kon zich tegoed doen met het bekijken van de oudste
ansichtkaarten van Gouderak,
Luchtvaart met de oprichting van de Fokkerfabriek, Schiphol
toen het nog een grasveld was, vrachtauto’s in alle soorten en
maten,balpennen en theezeefjes, olifanten maar ook tekkeltjes
waren er te zien.
Buiten de hobby van het verzamelen waren er ook
verscheidene deelnemers op het creatieve vlak met onder
andere beeldhouwen, schilderen en portret tekenen. Wat deze
mensen aan werkstukken lieten zien, je kan het bijna geen
amateurisme meer noemen.
Al met al is het, door velen ook gevraagd, voor herhaling
vatbaar.
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Weemoed naar het schaatsen.
Tijdens de verzamelbeurs op 27 oktober j.l. trok de kraam
met oude schaatsen van Arie Duran erg veel belangstelling.
Daaruit maken we op dat er door veel mensen met weemoed
en verlangen wordt terug gedacht aan de strenge winters van
vroeger toen het nog mogelijk was om schaatsen te rijden op
de Waal en prachtige tochten te maken in de polder.
Wat was er mooier en gezonder dan met vriezend, zonnig
weer op de schaats door de polder te dwalen, of bewust een
route te rijden via de Achterbroek, Berkenwoude of Stolwijk
en aan te leggen bij de ijstentjes voor een glas punch of kop
erwtensoep.
Als dan in de loop van de middag de zon ging dalen en een
bijzonder licht liet schijnen over besneeuwde weilanden ging
je vermoeid, maar voldaan naar huis. Die avond had je geen
TV nodig want na het eten vielen de ogen al spoedig door
vermoeidheid en de buitenlucht dicht.
Maar wie herinnert zich ook niet de korte baan wedstrijden
op de Waal. Uit de naoorlogse jaren komen al die namen van
de cracks uit die jaren naar boven.
Wanneer er een wedstrijd was uitgeschreven door IJsclub “de
IJssel” met 100 gulden als 1e prijs dan zoemde het gerucht
door het dorp; Janmaat, Nagel, Arie Kasbergen en Appie
(van Adrichem) zijn er ook. Dan trok iedere Gouderakker,
die zich maar even vrij kon maken, naar het ijs om zijn
favoriet aan te moedigen.
Maar ook de plaatselijke favorieten, als Rinus Trouwborst,
Leen Verstoep, Adri van der Vlist, Wim Bos en de van
Dammetjes konden op luidruchtige steun rekenen.

-16Dat ging dan nog op de ‘ouderwetse’ houten doorlopers,
meestal van het merk Ruijter uit Akkrum.
Totdat op een keer ene Hartman op de baan verscheen met
‘stalen noren’ en met zijn lange streken de meeste favorieten
te vlug af was.
Maar ook wat ludiekere wedstrijden, zoals knollen rijden
(drie knollen op een platte kruiwagen), estafette, ringsteken
en natuurlijk het “drie aan de stok”.
Op de voorpagina hebben we een foto afgedrukt waarop zes
hardrijders aan de start staan voor een wedstrijd ‘drie aan de
stok’ .
Het zijn: aan de linkse stok; Leen Verstoep Dzn.; Wim van
Dam Mzn. en Ferd Verstoep. rechts: Adrie v.d. Vlist;
Wijnand Pols en Wout Hoogwerf.

Het geworstel met de knollen.
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Nederland is, van oudsher, het land van de schaatsers en nog
steeds staan onze mannen en vrouwen bijna altijd bovenaan
bij internationale kampioenschappen.
Er zijn vondsten van honderden jaren terug waaruit blijkt,
dat men toen al van beenderen van koeien een soort schaatsen
maakte om zich over het ijs voort te bewegen. Later ging men
echter schaatsen maken van hout met stalen schenkels.
Vooral in Friesland was men daar druk mee bezig. Er was
honderd vijftig tot honderd jaar geleden geen stad of dorp in
die provincie waar geen schaatsfabriek of fabriekje was
gevestigd.
In het stadje IJlst is zelfs een route uitgezet langs de veertien
panden waar in die tijd schaatsen met de hand werden
gemaakt.
De meest bekende schaatsenfabriek uit die elfstedenstad is
natuurlijk Nooitgedacht.
Deze fabriek, die niet alleen bekend is door zijn schaatsen
maar ook door het gereedschap en het speelgoed dat er werd
gemaakt, werd in 1856 opgericht door Jan Jarigs
Nooitgedacht op de zolder van zijn woonhuis in IJlst.
Toen in de loop der jaren de houten schaats werd verdrongen
door de stalen noren, ging Nooitgedacht zich steeds meer
toeleggen op de vervaardiging van gereedschap voor de
houtbewerking.
Schaven en beitels van dit merk werden een begrip.
Tot 1997 is Nooitgedacht een familiebedrijf gebleven en stond
steeds onder leiding van een lid van de familie Nooitgedacht.
In 1997, wanneer er geen opvolger meer is, worden de
aandelen verkocht aan het Britse Record en thans is het
bedrijf eigendom van American Tool Compagnies.
In 1967 was de productie van schaatsen reeds gestopt en in
1975 die van het speelgoed.

-18Maar niet alleen in Friesland werden schaatsen gemaakt,
bijna iedere dorpssmid in Nederland maakte schaatsen. Hij
bestelde dan bij de timmerman de houtjes en maakte er
schinkels onder. Het gebeurde ook andersom, de timmerman
bestelde bij de smid de schenkels en stelde de schaatsen
samen.
Het is bekend dat ook de Gouderakse dorpssmid Jan de
Bruin aan het begin van de 20e eeuw schaatsen heeft gemaakt.
Wanneer u meer over de geschiedenis van de schaats
en de productie daarvan wilt weten moet u het boek
“Van glis tot klapschaats”, geschreven door Wiebe
Blauw, lezen.

Korte baanwedstrijd op de Waal.
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Verre verwanten.
door Corrie Loendersloot-de Leede.
In vorige bulletins heb ik al eens geschreven hoe interessant
het is en ook leuk om in familieregisters en archieven te
snuffelen naar de geschiedenis van je voorgeslacht.
Nu kreeg ik van één van mijn nichten onderstaand verhaal
over onze verre voorouders in de vrouwelijke lijn, waarvan wij
de twaalfde generatie vormen, moeders op dochters dus.
We gaan terug naar 1554, Karel de Vijfde regeert over de
Nederlanden en Willem van Oranje verblijft aan het Hof.
Op veel plaatsen gaan de mensen over naar de "Nije Leer",
de tegenstellingen tussen Oud en Nieuw nemen toe
en
de
voortekenen van de Tachtigjarige oorlog worden steeds
duidelijker.
In die tijd wordt dan onze "eerst-bekende moeder"
GEBOREN IN LECKERLANT MARIJTGEN
JANSDOCHTER genaamd, geboren in Leckerlant
(thans Nieuw-Lekkerland.
Omstreeks 1581 trouwt
zij
met
AERT
ADRIAENSZOON DE HAEN en dat is een heel
bijzondere man. Hij heeft land in Nieuw- Lekkerland
en Streefkerk, verbouwt er hennep op.
Hij is schepen/heemraad van 1595 tot 1597 en van
1607- 1608.
Maar zijn wereld was groter dan die westhoek van de
Alblasserwaard want hij reisde vier maal naar Rome en één
keer naar Jerusalem. Volgens de overlevering in het dorp
maakte hij deze reizen op klompen. Zijn vrouw bleef thuis
met hun zes kinderen op de boerderij.
Over het waarom van deze reizen is veel gespeculeerd; er is een
keer een rechtzaak geweest, waaruit bleek dat het om een
weddenschap ging, die in de herberg in min of meer
opgewonden toestand gesloten werd en waarbij de naam van
deze De Haen genoemd werd.

-20Bij zulke weddenschappen ging het er bijvoorbeeld om: "ik ga
een reis naar Jerusalem maken, wedden? of: ik zeg dat in Rome
een gebouw staat dat zoveel torens of pilaren heeft, wedden?
Bedragen van 500 en 1000 rijksdaalders werden ingezet, het
geld aan de Schout ter bewaring gegeven en de uitdager of de
uitgedaagde ging op pad. Maar hij moest later wel kunnen
bewijzen dat hij er echt geweest was. In Rome werd wel aan de
Paus gevraagd om zo'n bewijs te ondertekenen.
In die dagen gold ‘Leckerlant’ als het meest goddeloze dorp in
de Alblasserwaard. Het wedden kostte menig eerlijk man zijn
geld en goed. Geen wonder dat de predikanten toen en later
zich fel verzetten tegen dit verzetje.
Zelf ben ik op vijftigjarige leeftijd ook naar Israël geweest, met
het vliegtuig natuurlijk en ook ik heb daar alle plaatsen bezocht
die deze man heeft gezien, maar hij was toen al zeventig jaar en
hoe is hij daar gekomen? Boven zijn grafzerk in de kerk hangt
een bord met het lofdicht:
"AERT ADRIAENSZ DE HAEN DIE VIERMAELS HEEFT TOT ROME
DOOR DUYTSLANT HEENGEREYST ITALIEN BECOMEN
OOCK SWITSER-SWABENLANT EN OOCK LOMBARDIENE
DOOR CROPPERLANT DAERBIJ DOEN HIJ DEES RYSENDE
EN DOEN HIJ IS GHEWEEST BIJ SEVENMAEL THIEN JAREN
TROCK HIJ DOOR VRANKRIJCK HEYN MET SIJNE GRIJSE
HAREN TURKIJEN EN JUDIEN JERUSALEM HIJ BEROCHDT
EN WIERT BIJ CHRISTUS GRAF VAN D'INWOONDERS GEBROCHT
IN DE VOETSTAP GETREEN DIE CHRISTUS HEEFT GETREDEN
GEWANDELT DOOR HET LANT HET LANT SEG ICK VA VREDE
ALSME TOT BETHLEHEM EN OOCK TOT NASAREEN SOODAT
VAN DUYSENDEN, NIET EEN IS DIE DAT DEEN".

Maar ook aan zijn enerverende leven komt een einde, in 1641
wordt van hem nog gezegd dat hij onderweg is naar Rome
voor de vierde keer, hij is dan tachtig jaar oud.
Hij overlijdt op 5 november 1643.

-21In de Ned. Hervormde Kerk te Nieuw Lekkerland ligt een
goed geconserveerde grafzerk, waarop het volgende staat:

“HIER LEGGEN BEGRAVEN DE EERSAMEN AERT
ADRYAENSEN DE HAEN IN SYN LEVEN GEREYST
VIERMAEL TOT ROMEN IN ITALIEN EN DOEN HY
ONTRENT 70 IAER OVT WAS DOEN GEREYST NAE
IERVSALEM IN IVDEA HIJ STERF 5 NOVEMBER
1643 WAS OVT 82 JAREN ENDE SYN HOYSVROV
MARYCIEN IANS … SY STERF DEN 1 OCTOBER
1635 WAS OVT 81 JAREN SAMEN IN DEN
ECHTEN HOVWELIJCKEN STAET GELEEFT 54

jaeren”.
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-23Mijn afstamming vanaf Aert en Marijtgen de Haen tot
heden, via de vrouwelijke lijn, is als volgt:
1.
Marijtgen Jansd. de Haen
1554 – 1635
2.
Neeltgen de Haen
?? - 1620
3.
Ariaentje Boelen
1618 - ??
4.
Machteltje Ariens
1660 - ??
5.
Ariaentje Boer
1696 - ??
6.
Stijntje Markus
1732 – 1791
7.
Cornelia Eykelboom
1769 – 1844
8.
Christina de Lelij
1801 – 1878
9.
Aaltje Graafland
1843 – 1880
10.

Christina de Leeuw
1873 - 1952
echtgenote van Hendrik de Jong
landbouwer te Gouderak.

11.

Aaltje de Jong
1906 – 1981
gehuwd met Willem Oppelaar
bouwboer te Hazerswoude.
Christina de Jong
1907 – 1979
gehuwd met Huib de Leede
landbouwer te Gouderak.
Pieta Oppelaar
1936 – heden
Cornelia A. de Leede
1935 – heden
gehuwd met Johannes Loendersloot.

11.
12.
12.

Mijn nicht Pieta Brinkert - Oppelaar, dochter van Aaltje de
Jong, heeft weer dochters en kleindochters, dus via haar en
uiteraard ook via mijn zusters en hun dochters en
kleindochters zet de vrouwelijke lijn zich nog steeds voort.
Als eerbetoon aan deze ondernemende “voorvader” hebben
een neef en nicht van mij hun oudste zoon “Aart” genoemd.
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Na 75 jaar nog bij elkaar.
In 1982 werd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
School met de Bijbel een reünie georganiseerd
Tijdens deze reünie vonden er diverse ontmoetingen plaats
tussen mannen en vrouwen die elkaar in soms vijftig jaar niet
hadden gezien of gesproken.
Er werden afspraken gemaakt en voornemens uitgesproken
om deze hernieuwde ontmoetingen te herhalen.
Lang niet al deze afspraken werden ook nagekomen of
hielden lang stand.
Er is echter een groep oud-leerlingen, nu omstreeks 80 jaar
oud, die sinds die tijd jaarlijks bij elkaar komen.
Het gaat om een groep dames die, verdeeld over twee klassen,
midden jaren dertig school gingen bij meester Nooteboom en
juffrouw Vermue.
De groep waar mee begonnen werd bestond uit: (we noemen
de meisjes namen) Jannie den Hertog, Nees Blom (inmiddels
overleden), Truus Noorlander, Gerjaan Oosterom, Teunie
Verkerk, Lena Markus, Aagje Markus, Lijntje van Dam Jd.,
Corrie Kalkman en Pietje Verkuil.
Inmiddels is de groep, die jaarlijks bij elkaar komt, door
allerlei omstandigheden wel geslonken maar alleen Nees Blom
is overleden.
Enige weken geleden waren ze voor de 24e keer bij elkaar, nu
bij Pietje van Vliet-Verkuil aan de Smitsstraat in Gouderak,
want ieder jaar treedt er een andere dame op als gastvrouw.
Er wordt op zo’n dag heel wat afgepraat over vroeger, maar
ook de hedendaagse problemen komen aan de orde.
Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten en de
gastvrouw heeft voor een uitgebreide maaltijd gezorgd.

-25Wanneer Pietje echter netjes wil gaan dekken met dekschalen
en juskom wordt dit door de dames van de hand gewezen;
‘Veel te veel vaat straks’.
Eigenlijk zijn buitenstaanders niet zo welkom en ons aanbod
om te helpen wordt dan ook resoluut van de hand gewezen.
Ook dokter Bouman zorgt nog voor een intermezzo omdat hij
de gastvrouw de jaarlijkse griepspuit komt toedienen.
Snel gaat de mouw omhoog, spuit er in en weg is de dokter
weer. Het beleefde aanbod om er even bij te gaan zitten slaat
hij tactisch af.
Jan Boerefijn, ook toevallig even aanwezig, wordt gevraagd
om de mouw weer in orde te brengen. En ook Jan is weer
vertrokken.
Ria den Hertog

vlnr: Pietje Verkuil; Aagje Markus;
Truus Noorlander; Teunie Verkerk en
Lijntje van Dam.
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-27Op de schoolfoto hiernaast de klassen waaruit de reünisten
zaten in de jaren dertig.
Slechts vier van de meisjes worden echter herkend.
1.
2.
3.
4.

Pietje Verkuil
Nees Blom
Jannie den Hertog
Truus Noorlander.

Misschien dat er nog wel meer op staan maar die worden niet
direct herkend.
Andere gezichten op de klassefoto krijgen echter wel weer een
naam, zoals die van;Neeltje de Graaf; Corrie Lingen; Jo van
Selm; Marrie Schouten; Klaziena Verburg; Greet Verboom;
Lena Honkoop; Daaf Tom; Jan Oosterom; …van Driel; Dick
Evengroen; Arie Verveer; Aad den Butter; Piet Scheidema;
Arie Evengroen en Daan de Groot.
Achter in de klas staan; meester Nooteboom en juffrouw
Vermue.

Adreswijziging doorgeven s.v.p.
Het komt nog regelmatig voor dat wij post, w.o.
bulletin’s, die wij opsturen, terug krijgen omdat het
adres niet meer goed is.
Vriendelijk
verzoeken
wij
onze
leden
om
adreswijzigingen door te geven aan ons secretariaat:
Tini Twigt, Weegbree 23, 2831 VR Gouderak.
Bij voorbaat hartelijk dank.
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Herman de Man had een Gouderakse zwager.
Er zullen weinig mensen zijn die nog nooit een boek hebben
gelezen van Herman de Man (1898-1946) de bekende
schrijver van streekromans.
Over het leven van Herman de Man, die in 1898 in Woerden
werd geboren onder de naam Salomon Herman Hamburger
en in 1946 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, is al
veel geschreven.
Maar dat hij ook een familieband had met Gouderak zal bij
de meeste mensen onbekend zijn.
Wij ontvingen van Adri de Boer uit Nieuwerkerk aan de
IJssel een afbeelding van de trouwkaart van Herman de Man
en zijn vrouw Eva Jeannette Marie de ‘Leeuwe’ uit 1924.

Deze trouwkaart is ontworpen en getekend door Johannes
Marinus de Vries. (JMdV)
Hij was uitgevoerd in zwart, rood en goud en bevindt zich in
het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

-29Het bijzondere van deze trouwkaart is, dat de bruid de naam
de Leeuwe heeft aangenomen. Haar eigenlijke naam was
Kalker. Maar omdat haar ouders, Jacob Kalker en Sophia de
Winter uit de ouderlijke macht waren gezet, had zij de naam
aangenomen van haar voogd, Jacob Wolf de Leeuwe.
Johannes Marinus de Vries, de ontwerper van de kaart, was
de derde zoon van meester G.J.H. de Vries.
Meester de Vries was van 1870 tot 1921 onderwijzer aan de
Openbare school te Gouderak.
In 1880 trouwde hij met de Gouderakse Geertrui Ooms, geb.
6 juni 1860.

De familie de Vries, omstreeks 1895, achter hun woning aan
de Dorpsstraat in Gouderak.
Links staat Margaretha Geertruida (1886); achter de tafel
Gerrit Pieter (1880) rechts staat Cornelis Anthonie (1883) en
op de voorgrond zit Johan Marinus (1892).
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De trouwakte van Salomon Herman Hamburger (Herman de
Man) en Eva L.M. Kalker (de Leeuwe)

Johannes Marinus de Vries, de derde zoon van meester de
Vries, werd later tekenaar/schilder en trouwt op 1 juni 1921
met Leentje Hamburger, een zuster van Herman de Man.
Het paar vestigt zich in Reeuwijk en wordt daar op 6 juni
1921 ingeschreven. Op 3 oktober 1924 worden ze echter weer
uitgeschreven i.v.m. hun verhuizing naar Wassenaar.
Daar is Johan M. de Vries, in 1982, overleden.
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De trouwakte van Johan M. de Vries
en Neeltje Hamburger.

-32Niet alleen de trouwkaart van Herman en Eva de Man wordt
door hem ontworpen, hij heeft ook voor minimaal één boek,
dat door Herman de Man is geschreven, “De Eenzame”, de
omslag ontworpen.
Wij zijn nog op zoek naar werk van Johan M. de Vries en
zullen daar eventueel in een volgend bulletin op terug komen.

Dinand de Vries.
Op 15 april 1900 wordt in het gezin van meester de Vries in
Gouderak nog een vierde zoon geboren, Dinand.
Deze zoon heeft een belangrijke rol gespeeld in het
Gouderakse verenigingsleven in de jaren twintig van de 20e
eeuw.
Hij richtte, omstreeks 1920, de A.O.V. (Algemene
Ontwikkelings Vereniging) in ons dorp op.
Hij was zelf student en wilde ook zijn jeugdige dorpsgenoten
in aanraking brengen met culturele- en sportieve activiteiten.
Er werd in de A.O.V. aan diverse activiteiten gedaan zoals;
dammen, toneel spelen, voetballen, er werden lezingen
gehouden en ook zorgde Dinand voor lectuur op de leestafel
tijdens de clubavonden.
Vanuit de A.O.V. werd ook de eerste voetbalclub “De
Zwaluwen” in Gouderak opgericht.
Ook regionaal trokken de organisatorische kwaliteiten van
Dinand de aandacht want hij was enige jaren voorzitter van
de Goudse Voetbalbond.
Na de HBS te hebben gevolgd in Gouda ging hij Biologie
studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Op 4 juli 1929 promoveerde hij daar met lof tot doctor in de
wis-en natuurkunde op een proefschrift getiteld: “Het
plantendek van de Krimpenerwaard”.

-33Ter gelegenheid van deze promotie werd hem ’s avond door
muziekvereniging “Caecilia”een serenade gebracht.
Na zijn promotie werd hij aangesteld als plantkundige aan
het Rijkslandbouwproefstation te Groningen. Ook daar was
het grasland zijn onderzoeksterrein. Op dat terrein verwierf
Dinand de Vries ook internationale roem.

Op deze foto, die rond 1920 is gemaakt van het toenmalige
elftal van de “Zwaluwen”, de huidige voetbalvereniging
bestond nog niet, zit Dinand de Vries met het witte shirt en
de armen over elkaar.
Verder staande vlnr: Jaap Terlouw; Arie Evengroen; Dirk
Kasbergen; Dirk van Dijk; M. van Vliet en Arie Boers.
Geknield daar voor: Gerrit Vogelaar en Piet Boers.
zittend: Frans Vleggeert, Dinand de Vries, Jan Vleggeert
en Leen Boers.

-34In 1939 vertrok hij vanuit Groningen naar Wageningen waar
hij zijn onderzoek ging voortzetten.
In 1949 werd hij lector aan de Landbouw Hogeschool en in
1955 buitengewoon-hoogleraar.
In 1967 bracht hij ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum
van de Voetbalvereniging “Gouderak” nog een bezoek aan
ons dorp.
Hij was blij verrast en zelfs ontroerd toen wij hem hiervoor
telefonisch uitnodigden.

Dinand de Vries, staande geheel rechts, in 1967 met zijn
oude makkers in Gouderak.
Op 2 augustus 1979 is Prof.dr. D.M. (Dinand) de Vries op 79jarige leeftijd overleden.
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Iedereen bedankt.
In ons voorwoord hebben we al geschreven dat we als
vereniging een zeer drukke en bijzondere tijd achter de
rug hebben.
Als bestuur alleen hadden we dat zeker niet allemaal
kunnen bolwerken.
Daar is natuurlijk in de eerste plaats de financiële steun
die we ontvingen van Jan van Dam en de Rabobank.
Maar ook van andere zijden ontvingen we
daadwerkelijke hulp bij het samenstellen en opbouwen
van de tentoonstelling rond de presentatie van het
Schippersboek op 29 september.
Een ‘kattenkop’ opknappen: Wijnand zorgde er voor,
licht in de stuurhut aanleggen: Arie was present.
Zaterdagmorgen 4.00 uur waren ze present: Wijnand
Pols, Wim Bos en Heinrich van Leeuwen.
En ook bij het afbreken op maandag konden we op hun
hulp weer rekenen.
En dan al die mensen die enthousiast kwamen
aandragen met allerlei leuke attributen, vlaggen,
scheepsmodellen, noem maar op. Alle namen noemen is
onmogelijk.
Teus v.d. Vlist zorgde er voor dat we de boeken keurig
konden afleveren in plastic tassen en per post versturen
in beschermende enveloppen.
Ko Blok, Teun en Siem de Jong kwamen met de “Door
Gunst Verkregen”, voor een demonstratie zand lossen
met de bak, belangeloos naar Gouderak.
Iedereen heeft het graag gedaan, dat weten we, maar
toch allemaal enorm bedankt!

