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In Memoriam. 
 
Op 8 januari j.l. overleed op 79-jarige leeftijd, 
 

Willem de Jongh. 
 
Sinds 1971 woont het echtpaar de Jongh in Gouderak aan de 
Essendreef.  
De heer de Jongh had zijn werk in Den Haag als Directeur van de 
Afdeling Burgerzaken van de Hofstad. 
Hoewel hij zich niet zo op de voorgrond plaatste, was deze 
sympathieke man toch sterk geïnteresseerd in de gebeurtenissen in ons 
dorp. Dat wordt ook wel bewezen door het feit dat hij van het begin af 
lid is geweest van onze vereniging en regelmatig was hij ook aanwezig 
bij activiteiten die wij als Historische Vereniging ontplooide. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe om dit verlies te 
dragen. 
 
 
Op 25 januari overleed  op 81-jarige leeftijd, 

Jo van Vliet. 
Jo is geboren in het huis achter kolenhandel Koot aan de Kattendijk, 
maar al spoedig is het gezin verhuisd naar de Gouderakse dijk bij 
Stolwijkersluis en daar heeft hij ook zijn jeugd doorgebracht. Wel 
heeft hij in Gouderak op de Openbare school gezeten.  
Later is Jo ook jaren een enthousiast lid geweest van de 
voetbalvereniging “Gouderak”. 
Na zijn huwelijk is hij in Nieuwerkerk a/d IJssel gaan wonen, maar 
zijn belangstelling voor Gouderak bleef en een reünie van de 
voetbalvereniging sloeg hij nooit over. Het was altijd prettig om met 
deze hartelijke en gezellige man te praten en naar zijn verhalen over 
vroeger te luisteren.  
Jo was ook een geïnteresseerd lid van onze vereniging en in 2002 
stuurde hij ons nog een verhaal over een belevenis van hem in de 
oorlogsjaren dat wij plaatste in ons bulletin no. 23 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe om dit verlies te 
dragen. 

De overledenen rusten in vrede 
 

Steeds weer moeten we afscheid nemen, maar hen die ons 
ontvallen sluiten wij op in ons hart. 
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Het levensverhaal van 
Dirkje Vleggeert - Kortlever. 

 
In haar woning aan de Populierenhof 18 was ik op bezoek bij 
mevrouw Vleggeert – Kortlever en daar vertelde deze  krasse 
vrouw  aan mij het verhaal van haar leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Dirkje Vleggeert-Kortlever, ik ben geboren in 
Groot-Ammers op 30 december 1914 als jongste in een gezin van 
8 kinderen, waarvan er nu nog 4 in leven zijn, één van 99, één 
van 97, één van 95 en ik ben dus 93 jaar. Gezond van lijf en leden 
en gelukkig zit alles in mijn hoofd ook nog keurig op een rijtje.  
 

>> 
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Toen ik 3 jaar oud was overleed mijn moeder op 36-jarige leeftijd 
aan de Spaanse griep en moest mijn vader met behulp van een 
paar tantes het gezin draaiende houden. De band onderling was 
heel goed, we leerden alles van elkaar. Ik was een braaf kind, 
mijn tante zei altijd: je mag geen stoute dingen doen, want er is 
er Één die alles ziet" en dan wees ze met haar vinger naar boven.  
 
In die tijd werkte mijn vader op een baggermolen in de Merwede 
en was de hele week van huis, we hadden geen armoe want hij 
verdiende fl. 22,-- per week en dat was veel voor die tijd. Op mijn 
dertiende ging ik bij een bakker werken, 2 hele en vier halve 
dagen voor fl. 2,50 per week.  
Elf jaar later overleed ook mijn vader, op 46-jarige leeftijd, hij 
had een bloedziekte. Al gauw viel toen ons gezin uit elkaar en 
werd het huis leeggehaald en iedereen ging zijn of haar eigen 
weg.  
Ik ging in betrekking bij Dominee van Ginkel in Nieuwpoort. Je 
was daar dag en nacht en voor zo'n jong meisje was het zwaar 
werk in die grote pastorie.  
Ondanks dat ze heel goed voor mij waren, groeide ik niet meer en 
na 2 jaar moest ik van mijn tantes daar weg. Na een paar 
maanden rust was ik 12 pond aangekomen en ging toen in 
betrekking bij Burgemeester Gautier in Berkenwoude.  
In het Gemeentehuis had Dokter Beekenkamp uit Gouderak zijn 
apotheek en in de wachtkamer maakte hij zelf de medicijnen 
klaar voor de Perkouwers.   Daar moest ik dan koffie brengen 
voor de dokter en zijn chauffeur, Leen Vleggeert.  
Bij het uitgaan met mijn vriendinnen in Lekkerkerk zag ik hem 
weer en toen kregen we verkering. 
          
Vanaf zijn 15e jaar had ook Leen geen ouders meer en lag hij in 
de kost bij zijn nicht Fien Otterspeer - Terlouw in Klein Dorpje.  
 
Na een jaar gingen wij trouwen en dat was nog een heel gedoe.  
 

>> 
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Mijn aanstaande man was 24 jaar oud en hoefde dus maar één 
getuige te hebben en dat was zijn kostbaas, maar ik was pas 19 
jaar en moest twee getuigen hebben, mijn voogd en mijn broer en 
zij woonden allebei in Groot - Ammers. Een vrije dag opnemen 
om hiervoor naar Gouderak te gaan was onmogelijk, dan kreeg 
je je ontslag en dat was middenin de crisisjaren (1934) een ramp. 
 
Gelukkig kwam op de avond voor ons trouwen veldwachter 
Human vertellen dat mijn voogd per expresse-brief zijn 
toestemming voor ons huwelijk had gegeven en Human bood aan 
om als tweede getuige op te treden.  

Maar er moest ook nog trouwkleding gekocht worden en al ons 
geld was op. Leen ging naar bakker van de Weerdt toe om fl.  
50,-- te lenen en wij naar Gouda om bij Bahlman een 
mantelpakje te kopen voor fl. 19,-- en een costuum voor fl. 19,-- 
en voor ons allebei een paar schoenen en toen was het geld op.  

Onze trouwstoet bestond welgeteld uit 3 personen, wij samen en 
de kostbaas. De ambtenaar van de Burgelijke Stand was Jan 
Boer van het Middelblok. Hij was zo zenuwachtig, dat hij vergat 
om te vragen of het Bruidspaar wilde opstaan en elkaar de 
rechterhand te geven. Na de trouwerij gingen we met een 
huurauto van Jaap Bouter naar Streefkerk om bij de Notaris 
mijn deel van de erfenis op te halen. Dat zou ik krijgen als ik 
meerderjarig, dus 21 jaar zou zijn, of bij mijn trouwen.  

Tot mijn verbazing zei Leen: "Wacht jij maar in de auto, dan ga 
ik het geld wel even halen". Maar dat ging niet door, want de 
notaris zei tegen hem:  

"Je bent nu wel met haar getrouwd, maar dat erfdeel is toch echt 
van je echtgenote en zij moet daarvoor tekenen. Dat vond mijn 
kersverse echtgenoot niet leuk, maar regels zijn regels.  

Bij thuiskomst konden we dus gelijk  onze schuld bij bakker van 
de Weerdt aflossen en ook de andere kosten voor onze inboedel 
betalen.  

>> 
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We zijn onder bij Piet Kreuk aan Dorpsstraat 102 bij de Waal 
gaan wonen, er was een donkere, vochtige kamer, een keukentje 
en één slaapkamer, waar we in de loop van de tijd met onze 2 
dochters hebben geslapen.  
Ons eerste kindje (een jongen) werd een maand te vroeg dood 
geboren en later overleed nog een jongetje tijdens de bevalling.  
De dokter was bij een andere geboorte geroepen en daarom 
duurde het te lang. Heel verdrietig   

In de periode dat mijn man geen werk had, moest hij vóór 10 
uur gaan stempelen voor zijn uitkering en die bedroeg fl. 8,50 
voor een echtpaar en fl. 0,75 per kind per week. Als 
bijverdienste reed hij drie keer per week Dokter Beekenkamp 
voor fl. 0,75 per rit en van die fl. 2,25 werd dan weer 2/3 
ingehouden omdat je een uitkering ontving, dus er bleef niet 
veel over.  
 
Later zijn we naar Staringhlaan 28 verhuisd. Mijn man was 
toen smid en werkte bij Gerrit Vis in Ouderkerk aan den IJssel. 
Hij heeft o.a. het smeedwerk aan de kerktoren van Haastrecht 
gemaakt en de letters voor de naam van Het Dorpshuis. We zijn 
bijna 57 jaar getrouwd geweest en sinds de dood van mijn man 
woon ik hier in de Populierenhof nr. 18.  
Omdat wij zelf nooit de mogelijkheid hebben gehad om door te 
leren, wilden wij onze dochters die kans wel geven, maar dan 
moesten wij allebei blijven werken. Zelf heb ik bij verschillende 
mensen in huis gewerkt en veel  kleren genaaid voor anderen. 
Tot mijn 50e heb ik voor de gemeente gewerkt, scholen 
schoongemaakt en het gymnastieklokaal aan de Smitsstraat en 
daardoor heb ik een klein pensioen opgebouwd.  
Daarna heb ik nog 8 jaar bij de Firma Nederhorst gewerkt, 
daarmee moest ik stoppen omdat er borstkanker bij mij werd 
ontdekt, dat was heel ingrijpend moet ik zeggen.  
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Ja, aan het verenigingsleven heb ik ook mijn steentje 
bijgedragen.  
Op een dag kwam Mevrouw Bassa, de vrouw van de 
hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School, naar mij toe 
en vroeg of ik wilde meehelpen aan de oprichting van een 
Dameskoor en ik ben ook lid van de Plattelandsvrouwen 
geweest. Nu ga ik nog graag naar de Handwerkclub, ik brei heel 
veel. Verder lees ik wel 3 à 4 boeken per week en ik verzorg met 
veel plezier zo'n 80 planten.  
Met een bloeiende Koningin van de nacht heb ik zelfs de krant 
nog gehaald.  

 
 
Achter in haar tuin aan de Staringhlaan voert mevrouw 

Vleggeert de geiten.
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En reizen heb ik altijd fijn gevonden, vroeger met het gezin op 
de fiets naar Enschede, daarna met mijn man op de motorfiets 
daarheen en toen ik al ruim 80 was ben ik naar Vietnam en op 
mijn 87ste naar Australië met het vliegtuig geweest om mijn 
kleinzoon en zijn gezin te bezoeken. Maar dat doe ik niet meer, 
dat is te vermoeiend, ik word toch een daagje ouder hè.  

Nadat ik ruim 2 uur naar Mevrouw Vleggeert heb zitten 
luisteren, vol verbazing over haar feitenkennis en met 
bewondering voor haar levenskunst, vertelde ik haar dat het mij 
was opgevallen dat zij met veel enthousiasme en vreugde over 
haar kinder- en jeugdjaren in Groot-Ammers had gesproken, 
ondanks alle moeite en zorgen in die tijd, maar over de veel 
langere periode van haar leven in Gouderak veel ingetogener 
sprak.  

Hierop antwoordde zij, dat een fijne kindertijd en de warmte in 
het gezin waarin je geboren bent, ondanks alle ellende, heel veel 
indruk op je maakt en bepalend is voor de rest van je leven. 
Daarbij komt nog, dat de mentaliteit van de mensen in het 
Overlekse heel anders is dan in de Krimpenerwaard. Minder 
onderscheid tussen arm en rijk.  

Het was een lang en indrukwekkend verhaal, dat ik uit de mond 
van deze sterke, vriendelijke inwoonster van ons dorp mocht 
opschrijven en daarvoor wil ik haar hartelijk bedanken.  
 
Corrie Loendersloot – de Leede. 
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Johan M. de Vries, schilder en tekenaar. (1892-1982) 

 
In ons vorige bulletin plaatsten wij een artikel onder de kop: 
“Herman de Man had een Gouderakse zwager”. 
Dit artikel leverde reacties op, o.a. van ons lid Job Vermeulen 
uit Lopik die lid is van de vereniging “Herman de Man”.  En hij 
bezorgde ons o.a. het adres van de zoon van Johan de Vries en 
Leentje Hamburger. Tevens ging ik op zoek, op internet, en 
kwam  er achter dat de in Gouderak geboren Johan de Vries in 
de jaren, tussen de twee Wereldoorlogen, inderdaad een 
bekende schilder en tekenaar is geweest. 
In Capelle a/d IJssel bracht ik een bezoek aan de heer Leo de 
Vries, de zoon van Johan de Vries, en daar werd ik gastvrij 
ontvangen en ontving ik  informatie over het leven en het werk 
van zijn vader. 
Hij vertelde mij: 
 ‘Toen mijn vader en moeder in 1921 trouwden gingen ze in 
 Reeuwijk wonen, maar toen mijn moeder in 1924 in 
 verwachting was van mij, verdronk één van de 
 buurkinderen. 
 Mijn moeder werd toen angstig dat haar kind eventueel dat 
 ook  zou overkomen en daarom zijn mijn ouders toen 
 verhuisd naar Wassenaar, ver van het water.’ 
Johan was toen al een meer dan verdienstelijk schilder en 
tekenaar.    
Oorspronkelijk volgde hij een opleiding tot huisschilder, maar 
hij deed dit vooral omdat zijn vader, meester de Vries, wilde dat 
hij een beroep zou leren. Zijn grote verlangen was echter, in zijn 
jeugd reeds, om kunstschilder te worden en zijn talenten werden 
opgemerkt door één van zijn leraren.                                        
Deze zorgde er voor dat Johan enige jaren kon werken en leren 
bij  een bekende Belgische decorateur, Driesmans,  in Brussel.  
Na zijn terugkeer uit België volgde hij twee jaar lessen aan de 
Rotterdamse Academie voor Kunst.                                           
In die periode raakte hij echter overspannen, volgens hem zelf 
door het langdurig turen naar de verlichte witte beelden , die 
nagetekend moesten worden.                                                       >>  
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Hij logeerde toen regelmatig bij een tante van hem in de 
geboorteplaats van zijn vader, Zierikzee. 
In 1914 werd hij opgeroepen in  militairendienst in verband met 
de mobilisatie, hij werd gelegerd als kanonnier in Spaarndam. 
Hij raakte toen ook van zijn overspannenheid af. 
Na de Eerste Wereldoorlog leerde hij zijn vrouw, Leentje 
Hamburger, de zuster van Herman de Man, kennen en met haar 
trouwde hij in 1921. Tot die tijd was Gouderak echter steeds zijn 
thuishaven gebleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de heer Leo de Vries ontvingen wij een catalogus die is 
samengesteld in verband met een overzichtstentoonstelling van 
Johan de Vries in 1982 in de Lakenhal te Leiden.  
In dit boekwerkje zijn een groot aantal afbeeldingen opgenomen 
van kunstwerken die door Johan de Vries zijn gemaakt,  voor- 
zien van beschrijvingen.                                                          >> 

 
1924 

Johan de Vries achter de schildersezel met op de achtergrond zijn 
vrouw Leentje. 
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Het werk van Johan de Vries doorliep verschillende stijlen, 
maar vooral in de periode tussen 1920 en 1937 had hij veel 
succes en werd zijn werk door de toenmalige kunstcritici goed 
ontvangen. 
In die jaren werden er van zijn werk diverse tentoonstellingen 
ingericht, soms alleen van hem en soms samen met werk van 
andere kunstenaars. 
 
 
 
 
 
Een schilderij van 
Johan de Vries 
uit zijn Katwijkse 
tijd. 
‘Vrouw in duin’ 
       (Arendje) 
 
 
 
 
 
 
Helaas kunnen 
wij de werken 
in dit bulletin 
niet in kleur 
weergeven. 
 
 
Johan de Vries heeft een aantal jaren in Katwijk gewoond en 
gewerkt en dat komt ook in een aantal van zijn werken tot 
uiting. 
Later laat hij echter in de duinen bij Wassenaar een huis 
bouwen en gaat het gezin de Vries daar naar terug. 

>> 
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Het werk van Johan de Vries kwam gedeeltelijk ook voort uit 
zijn innerlijk, want hij was niet alleen kunstschilder maar ook 
een denker en zoeker in de religie en filosofie. 
Zo volgde hij bijvoorbeeld een cursus aan de Internationale 
School voor Wijsbegeerte. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is er niet meer zoveel aandacht 
voor het werk van Johan de Vries, maar in 1982 wordt er echter, 
op initiatief van de kunsthistoricus Drs. Evert van Straaten van 
de Dienst Verspreide Rijkscollecties te Den Haag, in de Leidse 
Lakenhal een overzichtstentoonstelling van het werk van de 
Vries ingericht. 
Johan de Vries maakte zelf deze tentoonstelling nog mee, maar 
kort daarna is hij overleden. 
In diverse musea zijn werken  
van Johan de Vries te  
bewonderen en in het Gebouw  
van de Raad van State in  
Den Haag hangen ook diverse  
schilderijen van hem. 
 
 
 
 
Zelfportret van Johan de Vries. 
 
     De schilder – de denker. 
 
 
 
 
Meester de Vries was in Gouderak reeds een legendarisch figuur 
als onderwijzer – organist en dirigent. Over zijn zoon Dinant 
was veel bekend als actief man binnen het Gouderakse 
verenigingsleven, maar dat de onderwijzer nog een zoon heeft 
gehad waarop we als Gouderak trots kunnen zijn, weten we nu 
ook.                                                                                              >> 
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De zoon van Johan de Vries, bij wie wij op bezoek waren, werd 
ook kunstenaar, maar trad meer in de voetsporen van zijn 
grootvader en werd musicus.  Leo de Vries vertelt ons; Mijn 
eerste viool werd gekocht bij mijn grootvader, Salomon 
Hamburger, die toen in Gouda een winkel had. 
Als violist maakte hij 36 jaar deel uit van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en met dit orkest trad hij op over de 
gehele wereld. 
Zo kunnen we zien dat de appels nooit ver van de boom vallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirk van Dam. 

 
 
Leo de Vries JMzn. speelt, in mijn bijzijn,  viool voor één van de 

schilderijen van zijn vader. 
Het bijzondere van dit schilderij is dat Johan de Vries het in 1924  
schilderde toen zijn vrouw in verwachting was van zijn zoon Leo 

en dat kunnen we zien op de foto op pagina 11. 
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De geschiedenis van de Negendorpentocht, 
deel 1. 

 
In ons vorige bulletin hebben we een artikel geschreven met de 
titel ‘Weemoed naar het schaatsen’. 
 
                   Omdat bij schaatsen in de Krimpenerwaard de 
Negendorpentocht hoort willen we in dit bulletin de 
herinneringen aan deze tochten ophalen. Hoewel deze tocht 
natuurlijk in de schaduw staat van de Elfstedentocht is het toch 
zo dat een inwoner van de Krimpenerwaard, die van schaatsen 
houdt, minimaal eenmaal aan deze tocht moet hebben 
deelgenomen. 
Van ons lid Arie Duran, die een fanatiek  verzamelaar is van 
alles wat met schaatsen te maken heeft, kregen wij vier 
afleveringen van Kouwe Drukte, het verenigingsblad van de 
Vereniging van Schaatsenverzamelaars. 
In dit blad is in een reeks artikelen de geschiedenis van de 
Negendorpentocht  beschreven. Aan de hand van deze artikelen 
hebben wij ons artikel, met toestemming van de redactie van 
Kouwe Drukte en de schrijver Tom Streng, samengesteld. 
 
De eerste Negendorpentocht werd gehouden op 26 december 
(Tweede Kerstdag) 1938. Na deze eerste tocht is de bijna 
legendarische schaatstocht nog acht keer verreden, dus totaal 
negen keer. 
1939 – 1940 – 1941 – 1942 – 1947 – 1954 :  Vanuit Stolwijk met 
wedstrijd. 
1986 – 1996 – 1997 : Vanuit  alle dorpen zonder wedstrijd. 
 

HET BEGIN 
Tijdens een vergadering van de IJsbond Krimpenerwaard op 
woensdag 28 oktober 1936 in hotel ’t Centrum  te Bergambacht 
wordt door de IJsclub Stolwijk een voorstel ingediend tot het 
organiseren van een rondrit door de Krimpenerwaard.  

  >> 
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De Stolwijkers hadden een traject uitgerekend van 55 kilometer 
vanaf Stolwijk via Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen 
a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude, 
Bergambacht, Ammerstol en daarna terug naar Stolwijk. 
Aanvankelijk werd alleen gedacht aan een wedstrijd maar toen 
op 29 oktober 1937 het voorstel weer aan de orde kwam werd 
besloten om naast de wedstrijd ook een prestatietocht te 
organiseren. 
In de winter van 1937-1938 was er echter weinig ijs en kon de 
tocht niet worden georganiseerd, maar eind december 1938 
sloeg Koning Winter genadeloos toe. 
En in de Schoonhovense Courant verscheen onderstaande 
advertentie. 
 
 
1938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 19 en 20 december kwam de thermometer niet boven de -10 
graden Celcius uit en kort voor de Kerst viel er een dik pak 
sneeuw. Maar het traject werd door de verschillende leden van 
de Schaatsbond Krimpenerwaard sneeuwvrij gemaakt en de 
tocht kon plaats vinden. 

>> 

 



-17- 

De deelnemers werden vooraf wel gewaarschuwd  om niet bui-
ten de geveegde bondspaden te schaatsen. Het was die Tweede 
Kerstdag prachtig weer al scheen de zon niet voluit.  

Voorzitter D. Burger heette de deelnemers voor aanvang van de 
tocht van harte welkom en hij deelde hen mee hoe de 
wedstrijdregeling was en waaraan de deelnemers zich behoor-
den te houden. De deelnemers aan de prestatietocht dienden 
voor vijf uur terug te zijn in Stolwijk anders zou aan hen geen 
herinneringsmedaille worden uitgereikt.  

De deelnemers aan de wedstrijdtocht kregen allen vijftien 
kaartjes die zij bij de controleposten moesten wisselen. Ook 
werd hen meegedeeld dat zij onderweg niet mochten opleggen. 
De 54 wedstrijdrijders werden om elf uur weggeschoten onder 
het toeziend oog van alle besturen van de ijsclubs. Ook was er op 
deze Tweede Kerstdag zeer veel publiek op de been.  

De banen in de Krimpenerwaard lagen er prachtig bij en om 
13.20 uur gleed de eerste wedstrijdrijder, A.H. Berkhouwer uit 
Berkenwoude, over de finish. Berkhouwer had 2.20 uur gereden 
over de ongeveer 45 km. lange tocht door het besneeuwde 
polderland. Daar waar dezelfde dag grote geldprijzen lagen te 
wachten op de deelneemsters aan de 'Groote Nationale 
Hardrijderij voor dames' in het naburige Haastrecht moest 
winnaar Berkhouwer het doen met een bedrag van fl. 20,-.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

>> 
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Berkhouwer werd op de tweede plaats gevolgd door Joh. Stigter 
uit Ammerstol en als derde eindigde N. Speksnijder uit 
Ouderkerk aan de IJssel.  

Van de 54 wedstrijddeelnemers bereikten er 46 de finish. Van de 
141 gestarte deelnemers aan de prestatietocht, zij startten om 
11.30 uur, haalden er 127 binnen het vooraf vastgestelde tijdstip 
Stolwijk. Een dag na de eerste dorpentocht viel de dooi in.  
 

1940. 
 
Na het succes van de eerste 9 Dorpentocht werd de tweede editie 
verreden in de zeer strenge winter van 1940. Op 13 januari bij 
helder vriesweer. 
De winter was zo streng dat ook de Lek zo vol zat met drijfijs 
dat het zelfs vast kwam te zitten. Via een advertentie in de 
Schoonhovense Courant van 10 januari werden deelnemers naar 
de wedstrijd gelokt met forse geldprijzen. De eerste prijs van fl. 
50.00 loog er in deze mobilisatiewinter niet om. Dit vond het 
Bestuur van IJsbond Krimpenerwaard achteraf toch te hoog en 
dit bedrag werd terug gebracht tot fl. 20,00.  

 
Voorafgaand aan de tocht had er in het bondsbestuur van de 
IJsbond Krimpenerwaard al een brede discussie plaatsgevonden 
over de hoge kosten van de tocht van 1938. Waarschijnlijk vond 
het bestuur van de IJsbond de aangekondigde prijzen te hoog en 
werd de organisatie, uitgaande van de in 1879 opgerichte 
IJsclub Stolwijk, onder het motto 'zuinig aan'  teruggefloten.  

De route van deze tweede Negendorpentocht was ongeveer 50 
kilometer lang en liep, over prachtig geveegde banen, langs 
dezelfde dorpen als bij de eerste Dorpentocht. Voor de 
snelheidswedstrijd hadden zich 75 deelnemers ingeschreven, 
allen waren overeenkomstig de regels van het reglement 
afkomstig uit de Krimpenerwaard.                                             >> 
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Nadat de namen van de wedstrijddeelnemers   waren 
voorgelezen gaf voorzitter D. Burger omstreeks 10.30 uur het 
startschot en onder het toeziend oog van zeer veel publiek 
begonnen de deelnemers aan hun tocht door de 
Krimpenerwaard. Winnaar werd M. van Lingen uit Lekker-
kerk, hij gleed om 12.22 uur door de finish. Op de volgende 
plaatsen eindigden C. Speksnijder uit Ouderkerk a/d IJssel, L. 
de Vries uit Stolwijk en P. de Stigter uit Bergambacht. De 
winnaar volbracht de Negendorpentocht in 1 uur en 53 
minuten. Oudste deelnemer aan de wedstrijd was de 61-jarige 
C. Stigter uit Bergambacht. Hij schaatste de tocht in 2.25 uur.  

Onder de in totaal 625 deelnemers aan de Negendorpentocht 
waren 200 militairen, die voor het overgrote deel waren  
gelegerd in Schoonhoven en Gouda.  

Bij de prestatietocht, die ook was opengesteld voor schaatsers 
van buiten de Krimpenerwaard, vertrokken om de vijf 
minuten steeds twee groepen militairen gevolgd door twee 
groepen burgers.  

Jac.v.d. Berg was de eerst aankomende toerrijder. Onder de 
deelnemers aan de prestatierit waren ook enkele dames, mej. 
Van Eesteren uit Krimpen a/d Lek was de snelste van hen. Op 
een enkele uitzondering na werd de tocht door vrijwel alle 
deelnemers volbracht.  
In de Schoonhovensche Courant lezen we:   
 'Voor de ijsclub Stolwijk kan deze tocht 
in alle  opzichten geslaagd genoemd worden. 
Het ijverig  bestuur komt hiervoor een woord 
van lof toe.’  

 

 

 

>> 
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1941. ( 11 januari ) 

'Prachtig geslaagd sportief evenement door de berijpte 
Krimpenerwaard' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond de jaarwisseling van 1940/1941 was de wind naar het 
noordoosten gedraaid en was de winter ingevallen. In een 
advertentie in de Schoonhovensche Courant werd op woensdag 
8 januari, temidden van andere ijsberichten en onder de 
advertentie 'Koopt nu een radio een Erres! bij G. Plomp, 
Koestraat 18, Tel. 61, Schoonhoven', de derde Negendorpentocht 
aangekondigd voor zaterdag 11 januari 1941. Op vrijdag 10 
januari, een dag voor de tocht zou worden verreden, werd de 
langdurige vorstperiode kort onderbroken door een dooiinval 
vanuit het zuiden. De thermometer kwam boven nul en het 
ijzelde langdurig.  

>> 
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De wegen in de Krimpenerwaard werden overdekt met een 
dikke ijslaag, zodat men ook op de weg kon schaatsen. Ondanks 
de gladheid en het laat op gang komen van de busdiensten was 
het op zaterdag 11 januari een drukte van belang bij de start 
van de derde Dorpentocht. Bijna 1300 deelnemers zouden bij 
deze eerste oorlogstocht van start gaan.  

In de Schoonhovensche Courant lezen we: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het spelen van de feestmars en na een kort woord door D. 
Burger, de voorzitter van de organiserende ijsclub Stolwijk, 
gingen om kwart voor twaalf de 78 wedstrijdrijders van start. 
Zij werden nagestaard door honderden toeschouwers, die de 
schaatsers al snel uit het oog verloren in de nevel. Wind stond er 
deze zaterdag bijna niet en de ijzel had het landschap een 
prachtig winters tintje gegeven. Tijdens de vergadering van de 
IJsbond Krimpenerwaard op 30 oktober 1940 was overigens nog 
gediscussieerd over het bestaansrecht van de wedstrijdtocht.  

>> 

 

'Reeds in vroeg in de morgenuren, toen het 
nog schemerde, en de dauw nog zwaar over 
het land hing, was het een drukte, als 
Stolwijk slechts kent bij kermisdagen. 
Taxis, bussen, volgepropt met toeristen, ver 
uit de omtrek, stopten op het plein en een 
menigte in ijskleeding en gewapend met 
schaatsen, stapten uit. Het plein en in het 
bijzonder de ijsbaan waren voor deze 
gelegenheid versierd met een zee van 
vlaggen en wimpels. Overal klonk gezang 
en uitte men kreten van “Leven de Negen-
Dorpentocht. 
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De animo voor de wedstrijd in 1940 was gering en men 
verwachtte bij afschaffing van de wedstrijdtocht een 
vereenvoudiging van de organisatie en de controle. Een kleine 
meerderheid van de aangesloten clubs besliste echter om de 
wedstrijd toch door te laten gaan, mits het aantal deelnemers 
hoger dan 40 zou zijn. Aldus geschiedde.  

 

De route liep dit keer vanuit Stolwijk, via Ammerstol, 
Bergambacht, Berkenwoude, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, 
Ouderkerk aId IJssel en Gouderak terug naar Stolwijk. Bij de 
controleposten onderweg konden de rijders hun kaarten laten 
afstempelen. Bij de tocht van 1940 hadden de deelnemers aan de 
Dorpentocht nog kaartjes in ontvangst moeten nemen.  

De winnaar van 1940, de Lekkerkerker M. van Lingen, ging op 
het hobbelige ijs als snelste van start, maar raakte bij de 
controlepost in Ammerstol achterop. Tezamen met Nelis 
Speksnijder uit Ouderkerk aan de IJssel liep hij op de brede 
vaarten de opgelopen achterstand echter geleidelijk in en na 
Krimpen aan de Lek kwam het duo aan de kop in gezelschap 
van L. van Zoest uit Bergambacht en P. Bakker uit Ammerstol.  

Op het laatste, in slechte staat verkerende traject tussen 
Gouderak en Stolwijk, kon de 16-jarige Bakker het tempo van 
de kopgroep niet meer volgen. Van Lingen besliste in een felle 
eindsprint de strijd in zijn voordeel en kwam na 1 uur en 54 
minuten als winnaar over de finish op de Stolwijkse ijsbaan. 
Van Lingen werd gevolgd door Van Zoest en Speksnijder.  

Na het 'Zijn we gereed' ging om half één, de eerste groep van de 
1200 toerrijders van start. Aan deze nationale prestatierit 
mochten ook schaatsers van buiten de Krimpenerwaard 
deelnemen. Velen maakten van deze mogelijkheid gebruik.  

 

>> 



-23- 

 

De grote deelname aan de prestatierit bracht de correspondent 
van de Schoonhovensche Courant, met enige overdrijving, tot de 
verzuchting: 

 'Anders hoorde en las men slechts van de Elf-stedentocht 
 uit het hooge Noorden, maar nu kan de Krimpenerwaard 
 op zijn Negen-Dorpentocht bogen.'  

 

De eerst aankomende, H.W. Goedburen uit Capelle a/d IJssel, 
schaatste slechts enkele minuten langzamer over het 50 
kilometer lange traject dan van Lingen, de winnaar van de 
wedstrijd. 

De oudste deelnemer aan de tocht was de 76-jarige C. 
Speksnijder uit Stolwijk. Nadat hij zijn tocht in drie uur had 
volbracht ging een daverend applaus en een driewerf hoera op 
toen zijn aankomst aan de finish per luidspreker bekend werd 
gemaakt'. Daarna schaatste de veteraan nog enkele rondjes op 
de ijsbaan van de Stolwijkse IJsclub.  

Van de 200 dames gleed Lena Pons uit Stolwijk als eerste over 
de finish. Vijftien schooljongens van de Stolwijkse openbare 
lagere school schaatsten de Dorpentocht onder leiding van het 
hoofd van de school en een andere onderwijzer. Alle deelnemers 
waren vol lof over deze derde Dorpentocht.  

   'De IJsbond "De Krimpenerwaard" kan op een      
 prachtig geslaagden tocht terugzien, 
aldus de correspondent van de Goudsche Courant.  

 

 

>> 
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1942. ( 20 januari ) 

'Meer dan 2600 deelnemers aan den prestatietocht' 
 

Op 17 september 1941 traden de ijsclubs van Achterbroek, 
Haastrecht, Schoonhoven en Vlist toe tot de IJsbond 
Krimpenerwaard. Tijdens dezelfde vergadering van de IJsbond 
werd besloten om de Negendorpentocht in het vervolg te laten 
verrijden als Bondstocht, de organisatie en de financiering van 
de tocht werden dus de verantwoordelijkheid van de IJsbond.  

De winter van 1942 was een zeer strenge winter. De oorlog liet 
zich inmiddels voelen. De prijzen van de kolen waren flink 
gestegen en veel goederen waren nog slechts op de bon 
verkrijgbaar.  

De jaarwisseling was niet koud, maar op 5 januari viel de 
winter met winterse buien in. Het kwik kwam gedurende lange 
tijd niet boven het vriespunt uit en er werden temperaturen 
gemeten van -25 graden Celsius.  

De vierde Negendorpentocht 'Uitgaande van den IJsbond "De 
Krimpenerwaard" werd op vrijdag 16 januari in de 
Schoonhovensche Courant aangekondigd voor dinsdag 20 
januari. Het Schoonhovense Hotel Belvédère, van eigenaar Goof 
van Asperen, maakte van de gelegenheid gebruik om te ad-
verteren voor haar stamppot en snert.  

Na het toetreden van de vier nieuwe ijsclubs was de route van 
de Negendorpentocht nu verlengd tot 65 kilometer, de naam 
Negendorpentocht bleef echter gehandhaafd. Evenals 
voorgaande jaren was Stolwijk de start- en finishplaats. In alle 
vroegte stroomden de deelnemers richting de met vlaggen ver-
sierde Stolwijkse ijsbaan, waar de grammofoonmuziek vrolijk 
speelde en de zon volop scheen.  

>> 
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Evenals voorgaande jaren was de wedstrijdtocht slechts 
toegankelijk voor inwoners van de Krimpenerwaard.  

Om 11.20 uur gingen de 46 deelnemers van start, dit onder het 
toeziend oog van de burgemeester van Stolwijk, Haastrecht en 
Vlist, Baron van Hemert tot Dingshof. 

De zon scheen, maar het was ijzig koud. Tijdens de route over 
Achterbroek, Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d 
Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude, Bergambacht, Ammerstol, 
Vlist, Haastrecht naar Stolwijk dienden de mannen 13 keer te 
stempelen.       De schaatsers hadden er met de lichte wind in de 
rug al snel de vaart in. 
Een drietal; Jan van Dam, A.H. Berkhouwer en van Lingen, de 
winnaar van de vorige twee edities, nam op goed ijs de leiding 
en behield die ook gedurende een groot deel van de wedstrijd. 
Bij Bergambacht moest van Lingen de strijd echter staken. 
Deels was dit aan zijn eigen onvoorzichtigheid te wijten, hij had 
zich niet warm genoeg gekleed en had zijn brood in Stolwijk 
laten liggen. Met lichte bevriezingsverschijnselen aan de oren, 
een bij een valpartij opgelopen wond aan de hand en een 
hongerige maag schaatste hij binnendoor naar Stolwijk terug, 
waar sommigen meenden dat hij de winnaar van de wedstrijd 
was.  
Een paar minuten later, het was toen kort na half twee, 
schaatste na een tocht van 2 uur en 10 minuten A.H. Berhouwer 
uit Stolwijk als eerste over de finish. Honderden Stolwijkers 
juichten hun plaatsgenoot, die de tocht in 1938 ook al had 
gewonnen, toe. Als tweede en derde eindigden H. v.d. Linden uit 
Krimpen a/d Lek en Jan van Dam uit Gouderak.  

Aan de prestatietocht nam het recordaantal van zo'n 
2700 tot 2800 deelnemers deel.  

 

>> 
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In de krant van 21 januari 1942 lezen we:  

Te precies 11.55 vertrok deze groote stoet als een golf van 
menschen, die over de baan schoof Men zag er van alles onder, 
oud en jong was vertegenwoordigd.' Voor een officiële start was 
overigens nauwelijks gelegenheid, sommige groepen konden hun 
geduld niet bewaren en gingen er al voor het startsignaal 
vandoor. Vooral bij de eerste controlepóst in Achterbroek 
leverde het grote aantal deelnemers veel problemen op.  

In een ingezonden brief betreffende de Negendorpentocht lezen 
we:  

'Als van ouds te Stolwijk begonnen, ging het voor den wind de 
Lansing op naar den "Achterbroek", waar de honderden 
deelnemers in den trechter van een smal slootje werden geperst 
om te trachten via de controle in de richting Gouderak, op breeder 
water, weg te komen. Na eenigen tijd op onze beurt gewacht te 
hebben, hebben we maar afgebonden, zijn om de controle heen 
geloopen en verderop weer gestart. Het was geen doen. Er was 
geen beweging in de massa te zien, in dat smalle slootje, waarvan 
het ijs nog dreigde te begeven. Meerdere tientallen deelnemers 
hebben daar meer dan een kwartier lang op gewacht. Door het 
missen dezer begeerde stempels was het voor ons overbodig op de 
volgende controle (Gouderak) waar het eveneens stampvol was, 
nog een stempel te krijgen, omdat de kaart reeds bij het missen van 
één dezer stempels waardeloos is en de medaille dus buiten bereik! 
Enfin, we hebben er geen spijt van gehad. Waar anderen zich de 
voeten en de schaatsen moesten kapot laten trappen om het 
controlestempel te krijgen, reden wij op ons gemak voorbij en werd 
onze tocht niet door duwen en trekken bedorven.'  

De Rotterdammers C. van Vliet, P. van Vliet en R.J. Oosterbaan 
waren de eerste toerrijders die Stolwijk bereikten. Zij finishten 
om 14.20 uur. Als eerste dame eindigde mejuffrouw G. van Vliet 
uit Haastrecht, Lena Pons uit Stolwijk werd ditmaal tweede.  
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De meeste deelnemers aan de prestatierit bereikten na drieën 
Stolwijk. Er waren grote ploegen schaatsers, waaronder een 
groep van de Goudse politie en de Rotterdamse brandweer, 
maar ook clubjes van 3 of 4 aan een stok. Ook veel 
schoolkinderen schaatsten deze vierde Negendorpentocht.  

Maar de kroon werd gespannen door een landbouwer uit 
Bergambacht die de tocht volbracht met zijn zoontje van 8 jaar 
en zijn dochtertje van 10 jaar.  

Naast enige opmerkingen over de route had een briefschrijver, 
zelf blijkbaar een ervaren schaatser, ook het een en ander op te 
merken over de deelnemers aan de prestatierit:  

  

 'Op zoo'n tocht zie je jong en oud op de schaats; jongelui, 
 kinderen nog, die beter door hun ouders thuis gehouden 
 konden worden en ouderen die de kunst lang niet 
 voldoende onder de knie hebben, hoewel zij volgens de 
 nieuwste mode gekleed zijn en op schaatsen staan waarop 
 een wereldkampioen trotsch zou kunnen zijn. (Het zit hem 
 gelukkig niet alleen in de spullen!) Het is daarom van 
 belang,  als  men  in ’t vervolg  een leeftijdsgrens stelt van 
 b.v. 14 jaar en den toegestanen tijd bekort met 1 á 2 uur. 
 De kinderen, wier krachten ver te kort schieten, loopen dan 
 niet de kans heel of half bevroren thuis te komen, terwijl de 
 volwassen "hakkenkrukken" vanzelf weg blijven omdat zij 
 het niet in den gestelden tijd kunnen doen. De goed rijdster 
 en rijders worden dan tenminste door deze lieden niet 
 gehinderd om een "sleepie", zoals nu vaak gebeurde.' Hij 
 eindigde met: 'Al met al hebben we toch ook van dezen 
 Negendorpentocht genoten en is een woord van 
 waardeering voor de mannen, die de zaak op pooten 
 hebben gezet en uitgevoerd, stellig op zijn plaats'.  
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Eén van onze oudere leden, mevrouw Trijntje Speksnijder-van 
Dam, die bij de Grote Waal woont,  kan zich deze 
Negendorpentocht in 1942 nog goed herinneren. Zij reed met 
haar zuster Lijntje en hun vrienden, Rien Speksnijder en Wim 
Otterspeer, die later hun mannen werden, deze tocht. 

Het trotse bewijs, de twee medailles van haar en haar man 
hangen al jaren aan een kandelaar boven de open haard. En ook 
de stempelkaar van haar man is bewaard gebleven. 

Ze herinnert zich nog precies hoe koud het was.  

 “Bij ieder ijstentje legden  we aan en dronken wat warms. 
 Andere stoven overal door, maar wij niet, we hadden het 
 veel te koud”. 

Op onze vraag of ze toch wel goed gekleed waren, antwoordt ze: 
 “Ja, een trui met een lange rok en daar onder zo’n grote 
 directoire,  lange broeken droegen de vrouwen toen nog 
 niet”. 

Maar nog altijd is ze trots dat ze deze tocht, ondanks de bittere 
kou,  heeft volbracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bronskleurige medaille uit 1942. 
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De stempelkaart 
van  
Rien Speksnijder,  
uit 1942, die 
zuinig is bewaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Tom Streng en Kouwe Drukte, 

Dirk van Dam. 

 

Het zou tot 1947 
duren voor er 
opnieuw een 
Negendorpentocht 
kon worden 
vastgesteld. 

In ons volgende 
bulletin zullen wij 
verslag doen van 
deze tocht en die 
van 1954 – 1986 – 
1996 en 1997. 
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Onze dorpsgenoot Jan van Dam Wzn. (Jan de Variant) nam drie 
keer deel aan de wedstrijd van de Negendorpentocht en viel 
steeds in de prijzen. 
In 1942 werd hij, zoals U hier boven hebt kunnen lezen, derde 
achter Berkouwer en v.d. Linden. 
In 1947 werd hij tweede en in 1954 vierde bij de 
wedstrijdrijders. Ook hier komen wij in het volgende bulletin op 
terug en misschien met meer foto’s. 
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Herinneringen aan en van een fijne meester. 
 
door Ria den Hertog-Trouwborst. 
 
Wanneer we aan onze jeugd terug denken dan neemt onze 
lagere schooltijd daar altijd een grote plaats in. 
Ook de juffrouwen en de meesters maken  van die  
herinneringen een belangrijk deel  uit en daarbij zijn de 
herinneringen aan de één leuker dan aan de ander. 
Mijn leukste herinnering heb ik aan meester de Raadt die van 
1964 tot 1970 onderwijzer was aan de School met de Bijbel te 
Gouderak en bij wie ik in de klas heb gezeten. 
Enige tijd geleden kwam bij mij de gedachte boven om eens 
contact met hem op te nemen en ook met mijn oud-klasgenoten 
om hun herinneringen aan meester de Raadt te vragen. 
De reacties van zowel meester de Raadt als van mijn oud-
klasgenoten waren overweldigend.     
 
  Eerst volgen de herinneringen van meester de Raadt aan 
 zijn periode in Gouderak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 

Even voorstellen: Job de 
Raadt, 'schoolmeester' van de 
combinatieklassen 3/4 aan de 
'School met den Bijbel' in de 
jaren 1964 -1970.  
Mij is gevraagd de klok 40 
jaren terug te draaien en een 
impressie te geven van de tijd 
dat ik meester was in 
Gouderak.   Welnu, aan dat 
verzoek voldoe ik graag.  
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Het was de tijd, dat het schoolbestuur mij na één jaar militaire 
dienst mocht aanstellen. De school werd op bezielende 
orthodoxe wijze geleid door het Hoofd der School de heer A(rie) 
van Rijsbergen.  
Notabel Dokter Bouman was voorzitter van het schoolbestuur 
(maar eigenlijk had zijn vrouw meer te vertellen).  
 
Zuster Ciska fietste elke dag op en neer naar Gouderak, maar 
dit zeg ik alleen ter completering van het tijdsbeeld. 

 
Het was de tijd, dat ik twee jaar later ‘moest’ trouwen; want 
de ‘openbare’ onderwijzer Tjerk Smit had een huis gekregen 
in de nieuwe IJsselwijk, die (o.a. = onder andere veel 
verdachtere zaken) met ‘bananenafval’ was opgehoogd tot 
prima bouwgrond.  
 
De Christelijke schoolmeester (ik  dus) had ook recht op een 
nieuw huis. Of ik dus maar wilde trouwen, anders ging dat 
huis aan de Christelijke school voorbij . (We zijn ondertussen 
al 41 jaar getrouwd.) Omdat het huis IJssellaan 21 nog niet 
klaar was, trokken we die wintermaanden tijdelijk in bij Opa 
en Oma Bregman (de boerderij op A 39). Het was een echte 
winter (‘66/’67). 
Ik reed Oma Bregman naar het bezoekuur in het ziekenhuis 
en moest met mijn Fiatje 500 drie maal een steeds iets langere 
aanloop nemen om tegen de besneeuwde gladde rol omhoog te 
komen ….  
 
Het was de tijd dat we de huur van ons nieuwe huis aan de 
IJssel wekelijks cash afdroegen aan iemand die daar speciaal 
voor langs kwam. Mijn salaris kreeg ik trouwens ook in een 
envelop overhandigd door Penningmeester Van Beek, die 
werkte bij Riethandel Prosman, (moet zijn Dirk Verstoep red.) 
maar dit terzijde.  
Hij had het ‘s morgens van de Rabobank gehaald bij de 
Waal; ik zette het er , s middags weer op.  
 

>> 
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Het was de tijd van juffrouw Joke Hoek van Dijke uit 
Moordrecht, van juf Greet Berkenkamp, later de juffen Joke 
Karreman, Hetty Bovenlander en Ria den Hartog (of in een 
andere volgorde) en handwerk juf Wil Wink.  
We maakten een schoolreisje naar Muiderberg, mijn oude 
geboortedorp dat ligt bij de Hollandse brug naar Almere, dat 
toen alleen nog op tekentafels bestond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meester de Raadt omstreeks 1964 met zijn klas. 

 
bovenste rij: Rini Bregman; André Bregman; Tini Rozeboom; Carla 
van Dam; Marga Verstoep; ???; Rieta Gelderblom; Geertje de Bruin. 

 
2e rij: Lia Hoogerbrug; Kees van Dam; Dik Valkenburg; Jan 

Mudde;Catharinus v.d.Vis; Mario Flier; Hans Verstoep;Nelly Loeve. 
 

3e rij: Marjan v.d. Vlist; Alie v.d.Vlist; Fanny Blanken; Joke Blanken; 
Ria Trouwborst; Janny de Jong; Mike Hobbel; Nelly Boerefijn. 

 
voorste rij: Wim Hoogwerf; Klaas Hoogendijk; Wim Evengroen; Leo 

Pols; Hans van Kekem; ????; Arie Hogendoorn. 
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Het was ook de tijd dat kleuterjuf Hilda van Wijk kwam; haar 
werd ten sterkste afgeraden met die kerkelijk dolende meester 
De Raadt (en zeker met zijn te korte rokken dragende, in bikini 
buiten zittende, sigaretten rokende vrouwtje) om te gaan.                                                           
Maar Hilda was ongehoorzaam. We hebben nu nog steeds een 
hechte vriendschapsband met elkaar.  
 
Het was de tijd van de eerste stappen in de ruimtevaart. Ik deed 
met de klas een geschiedenisproject getiteld: 'Van Germaan tot 
Kunstmaan', waarbij we op een grote demonstratietafel achter 
in de klas (ook na schooltijd) uren bezig waren van alles in 
elkaar te knutselen, te plakken, te schilderen om het grote 
verschil tussen die uiterste tijden zichtbaar te maken.  
Het was de tijd dat ik zelf ook experimenteerde met de 
ruimtevaart. Ja heus, al was het niet zo heel erg hoog, het was 
minstens zo spectaculair  
Ik wilde aan de klas laten zien, dat hete lucht opstijgt. Dus 
maakten we een papieren ballon ter grootte van iets meer dan   
1 m3. Voor de stevigheid bestond de binnenkant uit een 
kubusvormig frame van licht metaaldraad. De eerste poging op 
het schoolplein mislukte.  
We moesten iets meer brandbaar materiaal gebruiken om een 
goede constante vlam te krijgen .........  
 
Bij de tweede poging was ik zo zeker van het slagen, dat we voor 
de veiligheid een heel eind de polder in liepen, vergezeld door de 
5/6e klas; ook het H.d.S zélf ging mee.  
De in een bakje spiritus gedrenkte brandende lappen onderaan 
het frame deden ons luchtvaartuig zeker tot 20 meter hoogte 
stijgen. En daar dreef het op de wind, volledig 
oncontroleerbaar, in de richting van het dorp met zijn 
rietgedekte boerderijen .... Nee hè!! !  
Ja! Af en toe viel er een stuk brandende lap naar   beneden, dat 
door de kinderen juichend werd uitgetrapt.  
Maar we moesten machteloos toezien, hoe het gevaarte (wat een 
toepasselijk woord!) zijn eigen onheilskoers voortzette, nu recht 
op de kerk af.  
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Ik deed een ernstig schietgebedje en het bijna in mijn broek, 
toen de ballon steeds dichter het schuine dak van de kerk 
naderde. Brandende lappen in de goot;, bakje met spiritus 
schuin, dakhout vat vlam, .. .dag kerk!  
Maar zover kwam het net niet, want de ballon botste zachtjes 
tegen de muur, vlak onder de goot en viel brandend op de 
grond. Dat de kerk er nog staat is dus echt een Wonder, met 
hoofdletter! 
Het was ook de tijd dat ik een Kinderkoor startte in het 
Dorpshuis, wat de rechts-georiënteerde achterban niet echt kon 
waarderen. Nog minder onze vriendschap met de 'vijand', de 
openbare collega Tjerk Smit en zijn vrouw, die net als mijn 
vrouw uit het Amsterdamse Sodom en Gomorra afkomstig was. 
Wij wisselden zelfs leermiddelen uit. En enkele weken voor 
'Koninginnedag overlegden we welke liederen wij gezamenlijk 
zouden zingen bij de aubade voor Burgemeester Huurman bij 
het Dorpshuis.  
 
Het was de tijd dat we op zaterdagen met een vrachtauto o.l.v. 
gemeenteopzichter Kempis van Rijswijk kranten gingen op- 
halen, die geld opleverden voor de bouw van het nieuwe 
zwembad, even buiten het dorp. En later verrichtten we op de 
zaterdagen voorbereidende grond- en andere werkzaamheden. 
En altijd was er wel iemand die soep en broodjes bracht. Dat de 
hele IJsselbuurt later moest worden afgebroken, verbaasde mij 
niet: Een stervende bremstruik in mijn voortuintje bleek met 
zijn wortels in een met stookolie gevulde koplamp te staan.  
Daarnaast stonden twee aardappelplanten, waarvan we de 
aardappels al hadden gegeten; we hadden ze bijna spontaan 
kunnen frituren!  
"Het waren mijn eerste roemruchte jaren als meester; en 0, 
wat heb ik veel van al mijn kinderen en hun ouders geleerd.  
 
Alsnog heel veel dank!  
 
‘meester’ Job de Raadt.                                                            >> 
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Op ons verzoek hebben ook een aantal leerlingen hun 
herinneringen aan meester de Raadt opgeschreven en wij laten 
hier onder er een aantal typerende en leuke opmerkingen uit 
volgen. 
 

Uit een lange brief over haar schooltijd van 
Corrie Trouwborst uit Joure. 

  
 Voor mij was het een must naar school te gaan, ik kon mij 

niet concentreren en mijn hele rapport staat vol 
opmerkingen, nooit deed ik het goed en voelde mij een dom 
kind tot meester de Raadt kwam, bij hem in de klas was het 
anders en vééééél leuker. 

 Hij had een gitaar en een blokfluit, we zongen veel in canon 
wat ik geweldig vond. 

 Hij was anders dan de rest, gaf op geheel eigen wijze z’n 
lessen en het was een feest om naar school te gaan, want wat 
zou je nu weer beleven? 

 Ik ging voorwaardelijk naar de 5e klas, snapte werkelijk niets 
van breuken en wat denk je? Ik mocht terug (moest) terug 
naar meester de Raadt. Jippie! nog zo’n leuk jaar, ik was 
super blij terwijl je het normaal gesproken verschrikkelijk 
had gevonden te blijven zitten. 

 
  

Bijna 40 jaar geleden. 
door Digna Bakker – Sinke uit Woerden. 

Het is haast niet voor te stellen dat dit zo lang is geleden. 
Als ik terug denk aan die tijd, leek alles veel mooier dan nu. 

 
Een herinnering aan meester de Raadt. 

Ik was ongeveer 10 jaar en woonde naast de School met de 
Bijbel in Gouderak. Het lokaal van meester de Raadt grensde 
aan de achterkant van ons huis. 
Ik was ziek en lag al ruim een week in bed met bronchitis. 
Mijn slaapkamer grensde aan het platte dak van ons huis. 

>> 
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Natuurlijk kwam ik met de leerstof, in de vierde klas van de 
meester, achter. De telefoons, die ik ooit van Sinterklaas had 
gekregen, bracht de meester op een idee. Het idee had hij 
waarschijnlijk met mijn vader of moeder van tevoren 
besproken. 
De meester klom ons platte dak op en stapte door mijn raam 
naar binnen. 
Eén van de twee telefoons, die met een lang snoer aan elkaar 
waren verbonden, nam hij mee naar beneden. Hij stapte zijn 
klaslokaal binnen, via het raam, en zette de telefoon op zijn 
bureau.  
De andere telefoon had ik dus op mijn kamer, op mijn bed 
denk ik. De meester kon via de telefoon met mij praten en zo 
bleef ik betrokken bij de les. 
Hij had er blijkbaar lol in en ik ook. 
 
Deze herinnering blijft mij altijd bij. Meester de Raadt was 
voor mij een vindingrijk, gezellige meester. Ik ben er later 
maar weinig tegen gekomen die net zo waren. 
 

 
Op dit moment is Job de Raadt herstellende van een operatie. 
Een kaart van zijn oud-leerlingen en/of vrienden uit Gouderak 
zal hem goed doen. 
 
Zijn adres is: J.L.de Raadt, Sloep 88, 1276 CW Huizen. 
 
                                         Toen 
 
 

en 
 
 
                                                               Nu 
 
 
In het volgende bulletin komen we nog op meester de Raadt terug. 
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Data om te noteren. 
 

Jaarvergadering. 
 
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 8 april 
a.s. in het Dorpshuis. 
aanvang 19.30 uur. 
 
Na het afhandelen van de huishoudelijke agenda zal na de pauze 
Theo Bakkers een lezing houden met als onderwerp, 
 

“Meten met maten bij de ontginning van de 
Krimpenerwaard en de Alblasserwaard” 

 
 
 

Excursie. 
 
Op zaterdag 10 mei a.s. organiseren wij de jaarlijkse busreis. 
Dit keer gaan we naar het Openluchtmuseum in Arnhem. 
 
We vertrekken om 9.00 uur en de planning is dat we om 17.30 
uur weer terug zijn in Gouderak. 
 
 
 
 

Voor beide gebeurtenissen ontvangt U nog een  
aparte convocatie. 
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Bezoek ook eens onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer U over een PC met internetaansluiting 
beschikt, surf dan ook eens naar:  

 
www.golderake.nl 

 
U komt dan op de wedsite van onze vereniging. 
 
Kort geleden is deze nog bijgewerkt door Erwin 
Huisman en zijn er een flink aantal foto’s op 
geplaatst, o.a. van evenementen die in 2007 door 
onze vereniging zijn georganiseerd. 
Ook de rubriek ‘Kent U ze nog’ is leuk om aan 
te klikken. 
In ons gastenboek kunt U uw opmerkingen 
plaatsen. Suggesties zijn ook welkom. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


