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In memoriam.
Op 31 maart 2008 overleed te Moordrecht op 72-jarige
leeftijd,

Nico Palsgraaf
Nico was de echtgenoot van Lenie Heikoop die vele jaren in
Gouderak heeft gewoond en zich zo sterk met ons dorp
verbonden voelde dat ze ook altijd lid van onze vereniging is
gebleven.
Wij wensen haar en de kinderen van Nico sterkte om het
verlies te verwerken.
Op 28 april 2008 overleed op 52-jarige leeftijd te Stolwijk,

Anne-Marie Sterk-Vergeer.
Anne-Marie was bij de Gouderakkers niet zo bekend, maar
zij was de echtgenote van Paul Sterk, lid van onze vereniging.
Wij wensen Paul en zijn zoon, Paul junior, veel sterkte toe om
het verlies van hun vrouw en moeder te dragen.
Op 10 mei 2008 overleed op 83-jarige leeftijd,

Huibert van Rij.
Huib was een geboren en getogen Gouderakker en het
grootste gedeelte van zijn leven is hij werkzaam geweest bij
de Garenspinnerij in Gouda.
Ook hebben we hem gekend als muzikant en bestuurslid van
de Muziekvereniging Caecilia.
Wij wensen zijn vrouw kracht toe om het verlies van haar
man te dragen.
Zij rusten in vrede
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Woningnood.
In de crisisjaren van 1930 tot 1940 waren er veel werkelozen
in ons dorp en dat was voor trouwlustigen geen goede tijd om
te huwen.
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog durfden de meeste
jongelui deze stap niet te wagen wegens geldgebrek en de
onveilige situatie. Na de oorlog gingen heel veel stelletjes, die
soms wel 6 á 7 jaar verkering hadden, eindelijk trouwen.
Omdat er geen huizen genoeg waren, trokken veel van die
pasgetrouwden bij hun ouders in of kregen inwoning bij
kennissen. Door de geboortegolf die volgde, woonden er grote
gezinnen in kleine, slecht onderhouden huizen onder soms
erbarmelijke omstandigheden. Het water liep langs de muren
en de hygiënische toestand was ronduit miserabel te noemen.
In de toenmalige regering gingen stemmen op om voor de
Nederlandse bevolking betaalbare en goede woningen te
bouwen en alle Gemeenten werden aangespoord om hiervoor
maatregelen te treffen. Ook in Gouderak wilde men, vooral in
socialistische kringen, hieraan gehoor geven omdat ook in ons
dorp grote woningnood bestond.

Woningbouwvereniging Gouderak – 60 jaar.
Daarom werd op 27 juni 1947 een avond belegd in de
bovenzaal van Café Binnendijk ( bij Metje boven) aan de
Dorpsstraat met als doel een Woningbouwvereniging op te
richten.
Er waren 12 mannen naar deze vergadering gekomen en uit
hen werd het volgende bestuur gekozen: Voorzitter J.C.
Vleggeert; secretaris A. de Kwaadsteniet; penningmeester M.
Boon; commissarissen A. Huisman en J. Terlouw Jzn.
We kunnen deze oprichting toch een historisch feit noemen en
daarom willen wij als Historische Vereniging daar aandacht
aan besteden en iets over de historie van de sociale
woningbouw in ons dorp vertellen.
>>
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waren de huizen in het bezit van de rijkere klasse en
steenbakkers en boeren. Vooral de mensen die in een huis van
de baas woonden waren daardoor ook volkomen van deze
mensen afhankelijk.
Werd je ontslagen of nam je ontslag dan kon je ook gelijk
naar
een
andere
woning
uitkijken
want
de
huurbeschermingswet bestond nog niet, die kwam pas in 1949
tot stand.
Tevens waren de huizen van de arbeiders over het algemeen
klein en van slechte kwaliteit.
Eén van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter van de
woningbouwvereniging in Gouderak, Jan C. Vleggeert,
wendt zich voor informatie over de mogelijkheden tot
oprichting tot de Nationale Woningraad, afd. Zuid-Holland
en op 6 mei 1947 ontvangt hij op zijn vragen een brief van
deze raad.
Deze brief, met nog andere brieven, is bewaard door zijn zoon
Leen Vleggeert en geeft een historisch tijdbeeld en daarom
drukken wij hem op de volgende pagina af.
Met een vertraging van een jaar volgt hieronder het verhaal
van de nu 61-jarige Algemene Woningbouwvereniging
Gouderak, overgenomen uit de notulen van de bestuurs- jaaren ledenvergaderingen. Het is het verhaal van een roerige
periode over de schrijnende woningnood in ons dorp.
Met heel veel plezier en bewondering heb ik alles doorgelezen
wat vooral de eerste secretaris A. de Kwaadsteniet Fzn.
gedurende 14 jaren met veel humor en soms wat venijn, aan
het papier heeft toevertrouwd.
Volgens mij had hij alleen de lagere school doorlopen en als je
dan ziet in welk keurig handschrift en bijna foutloos
Nederlands alles is opgeschreven en voor het nageslacht
bewaard gebleven, dan past hier grote dankbaarheid voor.
>>
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>>

-7Wanneer de oprichtingsvergadering wordt vastgesteld op 21
juni 1947 wordt ook de Nationale Woningraad, afd. ZuidHolland uitgenodigd en zij nemen deze uitnodiging aan zoals
de volgende brief bevestigt.

De
vereniging
krijgt
de
naam
“Algemene
Woningbouwvereniging Gouderak” (W.B.V.).
Hiermee is de eerste stap op weg naar goede en hygiënische
arbeiderswoningen in onze gemeente gezet.
Er is direct ook veel belangstelling voor de vereniging en kort
na de oprichting hebben zich reeds tweeëntwintig leden
opgegeven.
>>
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In de eerste jaren volgen er echter veel bestuurswisselingen
en zijn er veel strubbelingen met landeigenaren voor het
verkrijgen van bouwgrond.
Op 2 februari 1948 worden statuten de van de vereniging, na
veel wijzigingen, Koninklijk goedgekeurd.
>>
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afhankelijk van de medewerking van de gemeente en na weer
een heftig debat wordt op 2 april 1949 besloten om zelfstandig
tot actie over te gaan en een vergunning aan te vragen voor de
bouw van 18 “Bouwma woningen”.
Dit type woningen is niet zo erg royaal, maar men wil zo
goedkoop mogelijk bouwen.
Dit type woningen werd genoemd naar de ontwerper,
de Groninger Siebe Jan Bouma (1899-1959).
Tussen 1925 en 1935 ontwierp hij diverse gebouwen
en woningen, vooral in Groningen.
In die stad is ook een school naar hem genoemd.
Hij ontwierp dus ook een woning die wel compleet en
geriefelijk was, maar voor een lage prijs gebouwd kon
worden.
Siebe Jan Bouma is later nog directeur geweest van
het Openlucht Museum in Arnhem en het Zuiderzee
museum in Enkhuizen.
Zij zoon Bob werd later bekend als TV presentator
van o.a. “ Voor een briefkaart op de eerste rang” en
Cijfers en letters”.
Een volgend punt van discussie bij de Woningbouw
Vereniging in Gouderak dient zich aan, namelijk het
toewijzingsbeleid.
Tijdens het verloop van de avond, waarop dit punt wordt
besproken, raken de gemoederen zo verhit, dat de voorzitter
met een kalme toespraak de atmosfeer enigszins tot kalmte
moet brengen.

De eerste zes woningen.
Omstreeks 1949 gaat de gemeente, op aandrang van de WBV
over tot aanbesteding van de eerste zes woningen.
>>
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den IJssel voor het totaalbedrag van F. 64.000,00 totaal.
Op 21 oktober 1950 vindt onder grote belangstelling de
officiële overdracht plaats van deze zes woningen aan de
Karel Doormanlaan door de gemeente aan de WBV.
Door de matige medewerking van de burgemeester en de
urgentiegevallen is de verdeling niet geheel naar de zin van
het bestuur van de WBV gegaan.
De eerste bewoners zijn: de families A. Huisman, G.van
Leeuwen, J.C. Vleggeert, M. Boon, M. Potman (politieagent)
en P.Boers.

Op deze foto de eerste zes huizen (links vier en rechts twee) die in
1950 namens de WBV werden betrokken.

>>
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ledenvergaderingen, tot verdriet van het bestuur, steeds
slecht bezocht. Tijdens zo’n slecht bezochte vergadering
merkt de penningmeester op, dat hij bij het innen van de
contributie niet meer door de leden lastig gevallen wil worden
met klachten over de huizen. ‘Laten ze dat maar op de
vergadering komen doen’, zegt hij.

We hebben, hoewel we in het Streekarchief goed
hebben gezocht, niet kunnen vinden wanneer in
de Gemeenteraad is besloten om de eerste
nieuwbouwstraat na de Tweede Wereldoorlog, te
noemen naar de Schout bij Nacht Karel
Doorman.
Wel wordt in de raadsvergadering van 16
oktober 1950 melding gemaakt van een brief van
mevrouw Woltjers – Heijligers, de weduwe van
Karel Doorman, waarin zij schrijft het toe te
juichen dat er in Gouderak een Karel
Doormanlaan komt.
In het jaarverslag over 1952 staat dat het spijtig is dat er in
de vijf jaren dat de Algemene Woningbouwvereniging nu
bestaat, er slechts zes woningen zijn gebouwd. Dit komt
omdat er veel moeilijkheden zijn bij het verwerven van
bouwgrond en door het tekort aan geld bij de overheid.
De secretaris besluit zijn verslag met de woorden: ‘U zult
glimlachen om mijn optimisme, terwijl er in vijf
verenigingsjaren slechts zes woningen zijn verrezen, maar
bedenk dan dat ook Keulen en Aken niet op één dag zijn
gebouwd. Waarvan akte!’
>>
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Bij een bezoek aan de Nationale Woningraad van ZuidHolland worden lichtbeelden vertoond van de bouw van
standaardwoningen. Daarbij worden ook de voordelen
geroemd van de bouw van woningen met standaardmaten ten
opzichte van woningen die door verschillende architecten
worden ontworpen.
Men kan ook enorm besparen als er kleiner en soberder
wordt gebouwd.
In 1953 wordt de bouw van twaalf woningen gegund aan de
firma Endenburg uit Gouda voor f. 110.000,00.
Nu hopen ook de mensen die al vanaf het begin lid zijn van de
WBV aan de beurt te komen voor een huis.
Ook nu moeten er echter weer woningzoekende leden worden
teleurgesteld. Door de watersnoodramp zijn drie , in zeer
slechte staat verkerende, huizen weggevaagd en deze
gedupeerde inwoners van Gouderak krijgen voorrang. Ook
een uit Indië teruggekeerde militair krijgt een huis
toegewezen. Daardoor moeten weer leden van de WBV
worden teleurgesteld.
In een volgende, rumoerige, vergadering wordt geëist dat alle
krotten nu met mensenhanden worden afgebroken want, zegt
men: ‘Wij willen geen onderdak, maar wensen een woning!”
Er wordt dan bekend gemaakt dat op een terrein achter het
dorp 70 huizen gebouwd kunnen worden, maar in 1954
mogen er in verband met het toegewezen bouwvolume 20
huizen worden gebouwd en in de drie jaar daarna slechts
dertien.
Weer een grote tegenvaller!

>>
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dat jaar vastgesteld op f. 6,90 per week.
In de kas van de WBV zit er in dat jaar f. 551,55. Men vindt
dat wat mager en stelt voor de contributie te verhogen van 5
cent per week naar 7 ½ cent.
Penningmeester M. Boon heeft veel werk aan de ingewikkelde
boekhouding van de WBV, het innen van de contributie en de
huur en het werk als bode van de vereniging.
Het bestuur wil hem dan ook een vergoeding geven zoals
vastgesteld in de Financieringsregeling Woningbouw, zijn de
3% van de huur.
De voorzitter wijst de Raad van Toezicht, bestaande uit 5
mannen, op hun taak volgens Art. 20-23 zoals verwoord in de
Statuten, aangezien deze Raad van Toezicht , tot nu toe,
alleen maar in naam bestaat. Zij zeggen beterschap toe.
Vanaf 1956 wordt er in de zaal van Hobbel aan de Veerstraat
vergaderd. De WBV telt dan 59 leden, dat is een flinke
aanwas.
Hoewel wat laat, gaan de Gouderakkers toch beseffen dat een
woningbouwvereniging veel nut heeft en goed werk doet voor
de huurders.
Er komen inmiddels wat klachten binnen over de eerst
gebouwde huizen aan de Karel Doormanlaan. Onder meer
over
het
schilderwerk,
het
tegelwerk
en
de
elektriciteitsvoorziening. Ook vinden de huurders het
wenselijk dat er een dakraam komt in de badcel en de aanleg
van afgezette voortuintjes.
Tevens komt het verzoek dat de WBV de huizen voorziet van
wasmachines, centrifuges en boilers. Deze zouden dan van de
vereniging gehuurd kunnen worden.
>>

-14Men stelt voor om bij de overdracht van nieuwe huizen door
de Gemeente aan de WBV het bestuur eerst alles controleert
op deugdelijkheid, wat zeer juist is.
Er zijn nog steeds veel problemen bij het toewijzen van
woningen.
Bij een bezoek van een woningzoekende aan het
gemeentehuis, riep burgemeester Bergman boven aan de
trap: “Ik heb geen huizen”.
Van de laatste 22 opgeleverde huizen aan de Staringhlaan
waren er slechts tien voor de WBV, er gingen 4 huizen naar
watersnoodslachtoffers, drie naar de firma Boers, twee naar
Ambonezen en drie naar de industrie.
Hoewel men teleurgesteld was over het kleine aantal voor
eigen leden, wil men toch geen pressie uitoefenen op het
gemeentebestuur, want dat zou alleen maar averechts
werken.
Persoonlijk kan ik me nog herinneren, dat in
de tijd dat mijn vader, Huib de Leede,
wethouder was van Gouderak, hij regelmatig
werd benaderd door woningzoekenden met de
vraag een goed woordje voor hen te doen.
Als men dan een huis had gekregen, werd er
een doos met sigaren anoniem bij ons bezorgd.
Als bewijs hiervan heb ik zo’n mooie grote
doos, inmiddels leeg, bewaard.
Corrie. L-de L.
Huib was toch niet corrupt?

wordt vervolgd.
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Doopjurken, dooppakjes, foto’s etc.
De Hervormde Kerk van Gouderak bestaat dit jaar 350
jaar en wij willen als Historische Vereniging hieraan ook
aandacht besteden en wel op de Open Monumentendag van
13 september a.s.
In de kerk willen we een tentoonstelling inrichten van
doopjurken en pakjes van vroeger en nu.
Vraag eens in de familie of er nog zo’n jurkje of pakje
bestaat en misschien zijn er destijds wel foto’s van de
plechtigheid gemaakt. Waarschijnlijk niet in de kerk, maar
ook thuis werden wel foto’s gemaakt na de plechtigheid.
Het zou fijn zijn als er verschillende soorten werden
aangeboden, zodat er een tijdsbeeld te zien is.
Alle spullen komen na 13 september uiteraard weer keurig
terug.
Kunt U iets aanbieden, bel dan naar:
Corrie Loendersloot-de Leede, tel. 01820-375743.

Afbeeldingen van de kerk.
Op de laatste rommelmarkt vonden we een tegeltje waarop
een afbeelding van de Ned. Herv. Kerk stond en een
thermometertje.
Een ander is weer in het bezit van een taartschep met een
afbeelding van het kerkgebouw.
Wij denken dat er zo nog meer voorwerpen zijn die in de
loop der jaren zijn uitgegeven waarop de kerk is afgebeeld.
Indien U ook in het bezit bent van zo’n voorwerp verzoeken
wij U vriendelijk contact op te nemen met ons bestuurslid:
Ria den Hertog-Trouwborst, telefoon 0182-374843.
Ook deze voorwerpen willen we opnemen in de
tentoonstelling op Open Monumentendag.
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De geschiedenis van de Negendorpentocht, deel 2.

Met een 'Welkom in Vrij Nederland' opende de voorzitter
van het district Krimpenerwaard van de Zuid-Hollandse
IJsbond de eerste naoorlogse jaarvergadering op 15
november 1945. Ondanks het feit dat er tijdens de oorlog
veel materiaal van de ijsclubs verloren was geraakt waren de
clubs als organisatie zelf wel intact gebleven.
In de oorlogsjaren - slechts in 1944 werd niet vergaderd
door het verbod van de Duitse bezetter op het houden van
samenkomsten - werd besloten om in navolging van de
toertochten in de Alblasserwaard en het Zuid-Hollandse
Merendistrict ook tijdens de Dorpentocht de deelnemers te
laten starten vanuit een startplaats naar eigen keuze. Dit
tegen het zere been van de organiserende IJsclub Stolwijk
daar deze plaats traditioneel de enige start- en finishplaats
van de Negendorpentocht was. Een jaar later kreeg Stolwijk
zijn zin en werd het besluit tot de plaatselijke start
ingetrokken.

'Schaatsmarathon door de Krimpenerwaard'
8 februari 1947
In de nacht van 14 op 15 december 1946 viel de winter met
een naar het oosten gedraaide wind in.
De zeer strenge winter van 1946-1947 was begonnen,
binnenvaartschepen lagen ruim drie maanden ingevroren.
Nadat invallende dooi tot tweemaal toe het houden van de
aangekondigde Negendorpentocht - eind december en op 11
januari - had belet, werd 'de groote tocht' door de
Krimpenerwaard aangekondigd voor dinsdag 4 februari.
>>
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zijn, heeft de commissie nogmaals een dag vastgesteld waarop
dit sportieve evenement zal plaatsvinden, n.1. morgen.
De weersomstandigheden zijn gunstig maar 't is de vraag of de
sneeuw de tocht niet wederom zal verhinderen’.
Lezen we in de Schoonhovensche Courant van maandag 3
februari.
De correspondent van de Courant had het goed gezien en de
tocht werd voor een derde maal afgelast.
Op zaterdag 8 februari - de dag dat in Friesland de negende
Elfstedentocht werd verreden, een tocht die door de barre
weersomstandigheden die winter ook reeds driemaal
geannuleerd was - kon uiteindelijk ook de vijfde
Negendorpentocht doorgang vinden.
Het was die zaterdagmorgen veertien graden onder nul, de
zon scheen en er stond een scherpe oostenwind, een wind die
ervoor zou zorgen dat veel toerrijders later die dag de finish
niet zouden bereiken. In de route was voor het eerst ook
Schoonhoven opgenomen, maar door het slechte ijs moest dit
deel van het traject uiteindelijk geschrapt worden.
Extra autobussen werden ingezet om de deelnemers naar
Stolwijk te vervoeren en er heerste al vroeg een grote drukte
rondom de openbare lagere school, waar de rijders zich
moesten laten inschrijven.
De 15 wedstrijdrijders verzamelden zich rond tien uur op de
met vlaggen versierde Stolwijkse ijsbaan, waar zij werden
toegesproken door D. Burger, de voorzitter van de
tochtcommissie en de Stolwijkse burgemeester L.C.A.
Lepelaars. Om tien over tien begonnen de wedstrijdrijders
aan hun koude tocht door het besneeuwde polderlandschap.
De sneeuw had de kwaliteit van het ijs geen goed gedaan. Op
veel plaatsen was de sneeuw wel weggeveegd, maar veelal was
de schaatsbaan zo smal dat de schaatsers nauwelijks hun
benen konden uitslaan en korte delen van het traject moesten
zelfs lopend worden afgelegd.
>>
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dammen gepasseerd te worden.
De winnaar van de wedstrijd, Piet de Bruin uit Lekkerkerk,
schaatste kort na 1.00 uur onder luid gejuich van het
enthousiaste publiek Stolwijk binnen.
Hij had vanaf de start lange tijd samen gereden met Jan van
Dam uit Gouderak, maar had nu een voorsprong van ruim
drie minuten op de Gouderakker. Twintig minuten na de
winnaar gleden A.H. Berhouwer, de winnaar van 1938 en
1942, en M. van Lingen, de winnaar van 1940 en 1941, over
de finishstreep.
Omstreeks half elf startte de toertocht waarvoor zich 1503
schaatsers hadden ingeschreven.
In de Goudsche Courant lezen we het volgende verslag:
'De tochtrijders maakten in het begin al kennis met de slechte
kwaliteit van het ijs. De Goudse Vaart was tussen de ijsperioden
door schepen doorbroken en de ijsschotsen waren aan elkaar
gevroren en maakten de baan soms onbegaanbaar. Gelukkig
hadden de rijders hier van Stolwijk tot de eerste controlepost,
Beijerse, de wind in de rug, waardoor tenminste iets van het
leed verzacht werd, dat zij op het eerste gezicht hadden moeten
doorstaan.
De wind was hun ook gunstig gezind op de weg over Gouderak
naar de Achterbroek, de derde stempelplaats. Vandaar ging het
over prima ijs naar Ouderkerk. Vooral op dit gedeelte konden
de rijders met de wind in de rug een behoorlijke snelheid
ontwikkelen en sommigen vlogen over de baan. Voorbij
Ouderkerk waren de in de sneeuw gebaande paden echter veel
te smal. Veel rijders bleven vaak met hun schaatsen in de
sneeuw steken met het gevolg dat zij over de kop sloegen en
soms door een of andere verwonding hun tocht moesten opgeven. In Berkenwoude, dat via Krimpen aan de Lek en
Lekkerkerk bereikt werd, onderbraken velen hun tocht om zich
daar met een warmen dronk te verkwikken.
Het traject tussen Berkenwoude en Bergambacht was wel het
zwaarste gedeelte van de tocht. Hier maakte de felle oostenwind
vele slachtoffers.
>>
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van hun energie vergden, waardoor zij de tocht verder moesten
opgeven. Velen hadden meer dan een uur nodig om dit gedeelte
af te leggen.
Voorbij Bergambacht was de voornaamste strijd echter
gestreden, hoewel het ijs tussen deze plaats en Ammerstol bar
slecht was. Men had gelukkig niet meer zo'n last van de wind.
Het aantal valpartijtjes en gebroken schaatsbanden was echter
groot. De sneeuw was hier onvoldoende opgeruimd, waardoor
men teveel in zijn snelheid geremd werd. In Vlist was de
toestand van het ijs behoorlijk. Hier hadden de rijders de wind
in de rug en zij konden er genieten van de erwtensoep met spek,
die de boeren hen aanboden. De laatste tien kilometer, van
Haastrecht tot Vlist, speelde de wind weer parten. Het ijs was
hier behoorlijk, maar het kostte de rijders nogal veel moeite om
de laatste loodjes af te leggen:
De snelste tochtrijders waren W.· v.d. Flier uitWaddinxveen,
G. Stolk uit Ridderkerk en B.W. van Eesteren en M. den
Ouden uit Lekkerkerk, zij volbrachten de bijna 60 kilometer
lange tocht in ruim drie en een half uur. Mej. P Valk uit
Rotterdam was de eerst aankomende dame. Toen om vijf uur
de stempel post in Stolwijk sloot hadden zo'n 1300 schaatsers
de vijfde Negendorpentocht volbracht.

1954 (3 februari)

‘Toerrijders hadden moeilijke tocht, die
slachtoffers heeft gekost’

Evenals in 1947 werd de Negendorpentocht van 1954
gelijktijdig gehouden met de Elfstedentocht. Vele
streekgenoten, zoals Oudewaternaar Dries Slootjes, maakten
voor het eerst de reis naar het verre Friesland om deel te
nemen aan de steeds populairder wordende Elfstedentocht
en stonden dus niet aan de start van de zesde
Negendorpentocht. Het was op woensdag de derde februari
ijzig koud en er stond een felle oostenwind over het vlakke
polderland van de Krimpenerwaard. De Lek was bedekt met
een dikke laag ijs en er reden auto's heen en weer over het
dik bevroren water.
>>
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Daar waar Schoonhoven in 1947 nog onbereikbaar was door
het slechte ijs was de Zilverstad nu voor het eerst opgenomen
in het traject van de op maandag 1 februari aangekondigde
Dorpentocht. De tocht werd hierdoor met twaalf kilometer
verlengd. Ook door de aanleg van de Provinciale Weg door
de Krimpenerwaard was het parcours in vergelijking met de
tocht van 1947 gewijzigd.
Vanuit Stolwijk dienden de wedstrijd- en prestatierijders
hun kaarten af te laten stempelen in achtereenvolgens
Beijerse, Gouderak, Achterbroek, Ouderkerk aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk,
Berkenwoude, Bergambacht, Ammerstol, Schoonhoven,
Vlist, Haastrecht en Stolwijk.
Voor de eerste maal in het bestaan van de Negendorpentocht
waren ook deelnemers van buiten de Krimpenerwaard tot de
wedstrijd toegelaten.
>>
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weggeschoten door de Stolwijkse burgemeester Lepelaars,
werden zij op het met een prachtige ereboog versierde ijs
toegesproken door de voorzitter van de IJsclub Stolwijk D.
Burger die de mannen waarschuwde voor het keiharde, maar
zeer slechte ijs.

De start op 3 februari 1954 te Stolwijk
Evenals in 1947 wordt Piet de Bruin, een 28-jarige chauffeur
uit Streefkerk, winnaar van de ruim 60 kilometer lange tocht.
Twee dagen tevoren was De Bruin nog deelnemer geweest aan
de Elfmerentocht in Friesland. De Bruin reed tijdens deze
zesde Negendorpentocht van meet af aan kop met Gerrit van
Lit uit Krimpen aan den IJssel, Cor van den Hoek uit
Oudewater en Jan van Dam uit Gouderak. Zij werden achtervolgd door het duo Van de Linde en M. van Lingen.
Door het slechte ijs tussen Stolwijk en Ouderkerk aan de
Ijssel werden de schaatsen al snel bot. Ook de vele bruggen
bij Ouderkerk, die alleen lopend of kruipend gepasseerd
konden worden, drukten het tempo van de mannen aan de
kop.
>>
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viertal Berkenwoude, vanaf hier wachtte hen het zware stuk
via Schoonhoven over de Vlist naar Haastrecht..
Jan van Dam kon vanaf Schoonhoven het tempo niet meer
volgen en Van Lit, Van der Hoek en De Bruin moesten de
tocht met z'n drieën voortzetten. Met de wind recht in het
gezicht ploeterden de mannen voort over het slechte ijs. Om
vijf over één bereikte het trio Haastrecht. Van den Hoek liet
hier als eerste zijn kaart stempelen. We lezen verder in de
Goudsche Courant:
Ze trokken aan voor de laatste zes kilometer, waarop de
beslissing moest vallen. Een paar kilometer voor de finish
verloor Gerrit van Lit zijn stempelkaart. Hoek, die achter hem
reed, zag dat, pakte de kaart op en reed haar naar van Lit. Een
sportieve handeling, die hem weliswaar de tweede plaats kostte,
maar de derde plaats des te eervoller maakte. "Want die Gerrit
verdiende dat, hij had de gehele route prima gereden' zo
beredeneerde v.d.Hoek zijn sportiviteit.'

De eerste vier in 1954.
v.l.n.r.:Jan van Dam; Gerrit van Lit; Piet de Bruin en Cor v.d. Hoek.
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gleed om zeven over half twee solo over de finish, waarna hij
bij het ophalen van de finishstempel nog lelijk ten val kwam.
De Bruin werd begroet door tientallen Stolwijkers, onder wie
burgemeester Lepelaars, die via telefoonberichten op de
hoogte was gebleven van het verloop van de strijd.
Aan de finish bleek dat De Bruin de Negendorpentocht had
gereden met een breuk in zijn schaats, desondanks volbracht
hij de tocht in drie uur en twintig minuten.
Bergambachter W. v.d. Bas kwam als eerste toerrijder om
vijf over half drie over de finish, van de ruim 1500 gestarte
rijders behaalden, evenals in 1947, slechts zo'n 1300
schaatsers de finish.
'De kwaliteit van het ijs was op vele plaatsen slecht,
zodat er nog al wat valpartijen voorkwamen. Bij
Ouderkerk a.d. IJssel bijvoorbeeld weerde de wind zich
zo geducht, dat tientallen zwichtten voor het
aanlokkelijke beeld van een warme bus, die over de
IJsseldijk zijn weg naar Gouda
zocht. Zo ook opa
Berhouwer uit Stolwijkersluis, 77 jaar,
die
het
afbinden van zijn schaatsen excuseerde met: "Ik wil
van de zomer nog fietsen."
De oudste deelnemer was één van de initiatiefnemers van de
Negendorpentocht, de tachtigjarige G. Vogelenzang de Jong,
uit Krimpen aan de Ijssel, de 12-jarige Dick Oskam uit
Stolwijk was de jongste schaatser. Mejuffrouw P. Valk was
ook ditmaal de snelste vrouwelijke deelnemer. Een jonge
deelnemer uit Bergambacht haalde de eindstreep in Stolwijk
niet, hij werd bij het voorbijrijden langs de ouderlijke
boerderij van het ijs gehaald door zijn ongeruste ouders. Hij
was pas ziek geweest, maar was desondanks 's morgens met
zijn vriendjes naar de startplaats Stolwijk geschaatst om
zich in te laten schrijven voor de tocht door de
Krimpenerwaard.
>>
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Maarten Boogaerdt heeft gereden, nog goed herinneren.
Het was inderdaad ijzig koud en vanaf Krimpen a/d
IJssel naar Schoonhoven was het een zware tocht. De
erwtensoep die we in Berkenwoude hebben gegeten
vind ik nog steeds
de lekkerste die ik ooit heb
geproefd. Misschien zou ik het
nu laten staan, maar
toen vonden we het heerlijk. Toen we
in
Schoonhoven waren en met de wind weer in de rug naar
Stolwijk konden rijden was het leed geleden. Het was
echter een zware tocht en ook ik bewaar de medaille, die
we kregen, als een waardevolle herinnering.

Het zou tot 1986 duren voor de volgende
Negendorpentocht werd verreden.
In een volgend bulletin zullen we herinneringen aan de
(moderne) tochten van 1986, 1996 en 1997 ophalen.
Met dank aan Tom Streng, Kouwe Drukte en mevrouw
v.d. Hoek voor de foto’s,
Dirk van Dam.
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“Wie de geschiedenis vergeet, zal
haar moeten overdoen”
Het is 10 mei 1940. In Kesteren schrikt Greetje Hoofdakker,
een meisje van 14 jaar wakker. Het is middernacht. Net als de
anderen hoort zij bevelen roepen, paarden briesen en
trappelen en het geratel van wielen. Door het raampje zien ze
soldaten draven. Tegenover hun huis hebben Nederlandse
soldaten hun kampement opgeslagen. In gespannen haast
vertrekken zij naar de bunkers langs de Rijn.
Na een paar uur horen en zien zij zware Duitse
bommenwerpers over vliegen. Zij zijn op weg naar allerlei
doelen in ons land. Oorlog.
Nederland wordt aangevallen. Het is dus toch waar…..
De hele familie in rep en roer. Op de Grebbeberg wordt
gevochten. Ze zien lichtflitsen en horen schoten van over de
Rijn. Ze weten dat hun zoon en broer daar gelegerd is……
Inmiddels komen er gemeenteambtenaren langs. Iedereen
moet weg. Weg uit de vuurlinie, maar waar naar toe?
Ze moeten naar Ingen lopen waar enkele schepen liggen, De
families Hoofdakker, Noppen, Geitenbeek en anderen gaan
op weg. In de drukte heeft de schoondochter met haar
dochtertje van drie, Truusje, zich bij hen gevoegd.
Eén van de drie schepen, die vol gestouwd worden met
mensen, is een pas gelost kolenschip. Er is geen andere keus.
Ook dat loopt vol. Snel moeten de schepen vertrekken. En zo
varen ze richting Schoonhoven en Gouda.
Op dezelfde dag, het is eerste Pinksterdag, gaat het gezin van
Leen Verkerk, wonend aan de Gouderaksedijk, toen B 202,
vanwege de oorlogsdreiging, niet naar de kerk.
Onder melktijd vlogen Duitse bommenwerpers over de
Krimpenerwaard, richting Rotterdam.
>>

-26Om half elf komt burgemeester Bergman met de
gemeentesecretaris langs met de mededeling dat we vandaag
25 mensen, uit de Grebbelinie, waar o.a. de dorpen Rhenen,
Opheusden en Kesteren deel van uitmaken, zullen moeten
huisvesten.
Onmiddellijk gaan we aan de slag. De jongens, die op de
zolder boven de stal sliepen moeten ook naar de voorzolder.
De stromatrassen en de dikke dekens worden op de vloer van
de zolder gelegd. De kapokken schudbedden blijven in de
ledikanten. Die zijn voor de ouderen.
Langs een geïmproviseerde tafel van kaasplanken en
schragen worden de beschikbare stoelen gezet. Hier en daar
wordt een kleedje op die tafel gelegd. Een grote emaillen kan
met melk staat er ook op.
Alles is klaar, ze kunnen komen, maar niemand dient zich
aan, Wat is fout gegaan? De kolenschuiten hebben afgemeerd
bij Brand (nu Dukker) tegenover Beijersewegje. Alle mensendik onder het kolenstof- zijn direct over de dijk naar de
Hallingen, van der Vlist, Pons en anderen gegaan. Zo
kwamen er 50 evacués bij Co Halling terecht, die daar in de
stal te slapen werden gelegd. Dat was een onhoudbare
situatie.
De volgende morgen vertrokken toen veel mensen, waaronder
de families Hoofdakker, Noppen en Geitenbeek naar andere
adressen en zo staan ze dan bij ons voor de deur met de vraag
of zij bij ons terecht kunnen.
Er heerst grote verwarring onder deze mensen. De moeder
van Truusje had, in de haast om weg te komen, haar mooie
trouwjurk gegrepen en bij een stuk gerookt spek in een zak
gestopt. Dagenlang heeft de trouwjurk buiten gehangen om te
luchten. Met zoveel mensen bij elkaar is het passen en meten.
Op het kolenfornuis kookten de Verkerken eerst en daarna
de evacués. De grote wastobbe, die op krachtstroom draaide,
was continu in bedrijf.
Door de oorlogsomstandigheden was iedereen inschikkelijk
en ging alles best goed.
>>
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lichterlaaie stond, met daarbij het Duitse dreigement dat het
andere steden als Den Haag, Utrecht en Amsterdam net zo
zou vergaan werd er gecapituleerd.
Te midden van al deze belevenissen vond één van de evacués
gelegenheid om een foto te nemen van Moeder Verkerk en
drie van haar dochters, Sjaan, Dien en Nelly, toen acht jaar
oud. Het werd een foto waardoor dit verhaal een leuke
wending zou krijgen.

De scanner wilde de kartelrandjes niet pakken.

Jaren later, het is begin van de negentiger jaren, fiets een
echtpaar over de Gouderakse dijk, vanaf Gouda, richting
dorp. “Ja, dit is de boerderij, ik zie het aan dat schuurtje
(boenhok)”. “Weet je dat wel zeker? het is meer dan 50 jaar
geleden en je was toen drie jaar oud” zegt haar man.
“Ik ben er 90% zeker van” antwoordt zij en ze fietsen verder.
>>
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“Meneer, mag ik U wat vragen? Weet u waar Verkerk woont?
Wij zijn in 1940 daar geëvacueerd geweest”.
“Dan bent u de familie Hoofdakker…. en dan moet u Truusje
zijn!......is het antwoord van….Cor Verkerk, één van de zoons
van Leen Verkerk.
“Ik zal de boerderij zelf aanwijzen” zegt de vrouw. “Maar u
herkent hem vast niet meer, want er is zoveel veranderd”,
antwoordt Cor Verkerk.. Maar zij wijst toch de juiste
boerderij aan en zo vindt een destijds driejarig meisje de
plek, die nog altijd op haar netvlies gebrand staat. Dan
komen de vragen los, hoe is het met die en met die en met
Nelly? Cor vertelt o.a. dat zijn zus getrouwd is met dominee
Snoei uit Scherpenzeel.
Dan is het 28 oktober 2007, Genoemde Ds. Snoei leidt een
kerkdienst in het verpleeghuis Breukelderhof in Bennekom
en na afloop komt het echtpaar, dat die morgen dienst doet
als koster, naar hem toe en zegt dat ze het jammer vinden dat
hij zijn vrouw niet meegenomen heeft. Ze hadden namelijk
een foto voor haar meegebracht, een oude foto met
kartelrandjes, waarop haar moeder met drie dochters buiten
op de bank zitten, voor de boerderij in Gouderak. En die
kosteres was….. de vrouw op de fiets, Truusje.
Toen Nel die dag die foto onder ogen kreeg, kwamen alle
herinneringen van vroeger weer boven en al vlug werd het
contact met elkaar hernieuwd, de ontbrekende stukjes
geschiedenis worden uitgewisseld en zo komt er een compleet
beeld van de geschiedenis naar voren.
Verschillende keren hebben zij de Grebbeberg bezocht. De
vader van Truusje heeft het oorlogsgeweld overleefd.
Op 4 en 5 mei worden op de Grebbeberg nog steeds
herdenkingsbijeenkomsten gehouden en kransen bij het
monument gelegd. En bij de honderden graven van de
militairen zie je nog vaak bloemen liggen.
>>

-29Er is een stijlvol Herinneringscentrum gebouwd, waar men
de route van de opmars van het Duitse leger kan bekijken en
waar ook veel foto’s hangen die getuigen van wat daar is
gebeurd.
Wie de geschiedenis vergeet, zal haar moeten overdoen.
Deze bijzondere gebeurtenis van 68 jaar na de inval van de
Duitsers in ons land, werd door Nel Snoei-Verkerk uit
Veenendaal op schrift gesteld en door mij verwerkt tot
bovenstaand verhaal.
Corry Loendersloot-de Leede.
Bij de voorpagina.
In het voormalig Gemeentehuis, nu woonhuis van Dirk en Ina van
Dam, hangt een wandbord dat is geschonken door de Gemeente
Heusden.
Er staat op: Heusden herrees door de hulp die gij bewees. En dan
de jaartallen 1945 – 1946.
Het is echter niet duidelijk waar dit betrekking op heeft. Gaat het
over de hulp aan de evacués in 1940, of is er vanuit Gouderak na de
oorlog ook hulp verleend bij de wederopbouw van Heusden?
Wie kan daar iets over vertellen?
Neem dan contact op met Corrie Loendersloot of Dirk van Dam.
U kunt het wandbord ook komen bekijken op Dorpsstraat 52.
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Terugblik excursie naar het “Openluchtmuseum”in
Arnhem
Op zaterdag 10 mei j.l., een mooie zonnige dag, vertrokken
we met zes en veertig enthousiaste mensen richting Arnhem,
waar bij aankomst de koffie met appelgebak op ons stond te
wachten. Voor de lunch hadden we ± anderhalf uur om ons
in het museum te vermaken met het bekijken van de oude
historische boerderijen en andere gebouwen.

Ook voor de
sociale hulp is
gezorgd.

Na een goed verzorgde lunch hadden we nog eens twee uur
om rond te kijken en met de tram door het museum te rijden.
Er was zoveel te bekijken dat het voor sommige mensen veel
te kort duurde.
Bij de boeking was ons gevraagd of we een gids wilden (dat
hadden er dan drie moeten zijn).
Maar wij dachten dat een vrije wandeling door de parken een
leuker idee was en naar de mening van de mensen te hebben
gevraagd, hadden we goed gedacht.
>>
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In de tram van de RET (Rotterdamsche Electrische Tram)

-32Een ernstige blik en een lach voor het meisje met het
spinnewiel en haar uitleg over de diverse manieren van het
wolspinnen.

Het spinnende meisje.

Van Gend & Loos in vroeger jaren
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En in deze hutjes werd vroeger gewoond.
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Om vier uur stond de bus met onze Gouderakse chauffeur
Cor Evengroen weer klaar om ons, na een mooie, gezellige
en zonnige maar toch ook een beetje vermoeiende dag, weer
veilig naar Gouderak te brengen waar we precies half zes
aankwamen.

Als bestuur vroegen we ons na afloop van de excursie af: zou
de animo aan het verflauwen zijn of spelen er andere dingen?
Dit naar aanleiding van de geringe deelname. Heeft u een
mening hierover schroom niet het ons te vertellen!
Het bestuur.
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Schoolmeesters.
Het artikeltje in ons vorige bulletin over en van
meester Job de Raadt heeft bij meer mensen
herinneringen aan schoolmeesters opgeroepen en we
kregen o.m. onderstaand schrijven over meester
Rijsbergen waar ook Job de Raadt over schrijft.

Meester bedankt!
van: Nely van Dam; Cees Bregman; Hans Bouman en Arie Pols.

De onschuldige, extra gekuiste komedie met Doris Day was
voor velen van ons in de vijfde of zesde klas de eerste echte
film die we ooit zagen.
We waren op driedaagse schoolreis ergens op de Veluwe in de
vroege jaren zestig van de vorige eeuw. De nachtwandeling
zou het klapstuk worden.
Meester Van Rijsbergen voerde de spanning op: ‘Helaas
jongens, we zitten in militair oefenterrein. De legerleiding
heeft gewaarschuwd, vannacht zijn de bossen verboden
terrein, een oefening. Het wordt te gevaarlijk.’ We hebben
gezeurd wat we konden, en beloofd dat we heel stil en
oplettend zouden zijn. Natuurlijk gingen we.
Achteraf had de één nog meer militairen achter bosjes gezien
dan de ander en iedereen had talloze verdachte bewegingen
waargenomen.
Net als verbeelding kan geheugen bedrieglijk zijn, maar we
kunnen ons met de beste wil van de wereld niets vervelends
herinneren van de jaren die wij bij de immer
goedgehumeurde meester Van Rijsbergen zaten. Elke morgen
vóór schooltijd kregen we bijles van onze jongensachtige
meester: Hans Bouman, Cees Bregman, Nely van Dam en
Arie Pols. Een uur? Driekwartier? Twee jaar lang werkten
we aan de vier vakken waarin we toelatingsexamen moesten
doen: Nederlands, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis.
Bovendien kregen we wat Frans.
>>

-36We zaten in het bestuurskamertje, meteen rechts naast de
voordeur, op de veel te grote oud-Hollandse stoelen. Vooral
voor Arie, die nog klossen op de fiets moest toen we naar
Gouda gingen.
We werkten hard. Toen Nely eens ziek was, kwam de meester
bij haar moeder aandringen op een spoedig herstel, want ja,
de bijles.
Toen Cees’ moeder ging bevallen, mocht hij een week bij het
echtpaar Van Rijsbergen logeren in het voor Gouderakse
begrippen chic ingerichte bovenmeestershuis, waar je donker
velours en kristallen kroonluchters kon aantreffen. Zo hoefde
hij geen bijles te missen.
Toen het zusje geboren was, ging hij met de meester, achterop
de scooter, op kraamvisite.
Soms hadden we zoveel huiswerk dat we ’s middags eerder
weg mochten om te leren. Op vrijdagmiddag, als de meisjes
handwerkles hadden (van juf Jongkind?) mocht Nely kiezen:
Net als de jongens naar huis, of blijven handwerken.
Toen we alle vier slaagden voor het toelatingsexamen,
doorbrak de meester het protocol in de, vonden wij, statige
aula van het toenmalig Christelijk Lyceum om ons uitbundig
te feliciteren. ‘Hij leek blijer dan jullie’, zei een van de
moeders.
Alle vier hebben we het gevoel dat meester Van Rijsbergen
ervoor gezorgd heeft, dat we op die school terecht kwamen én
daar onvertraagd het diploma hebben gehaald. In de eerste
klas hadden we bijvoorbeeld met Nederlands een voorsprong,
omdat we heel goed hadden leren ontleden en dat komt je een
leven lang te pas bij elke vreemde taal die je ooit leert. Maar
misschien nog belangrijker dan kennis en vaardigheden, was
de werkhouding die we in het bestuurskamertje opdeden.
Serieus werken aan een misschien hoog gegrepen doel kan
heel aangenaam zijn. Wie weet hebben we daardoor ook alle
vier aansluitend een hogere opleiding gevolgd en afgerond:
geneeskunde, psychologie, journalistiek en weg- en
waterbouw.
>>
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Nely

Hans
Arie
Cees
De klas van meester Rijsbergen in 1963
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Zorgen en Hoop
Enige tijd geleden kwamen we in het bezit van een boek dat is
geschreven door Magda Droog – Honkoop ( de vrouw van Jan
Droog) uit Krimpen aan den IJssel.
Het boek beschrijft, boeiend en goed gedocumenteerd, de reis
van haar vader, Leen Honkoop, met zijn schip “Hoop en
Zorg” dat in 1943 door de Duitsers was gevorderd en dat hij,
op bevel van de bezetter, zelf naar Marseille moest brengen.
Ook kunnen we aan het einde van het boek zien hoe Leen
Honkoop zijn schip, na de oorlog, in Marseille terug vond.
Het boek kost 25,00 euro en is te bestellen bij:
mevr. Droog - Honkoop, tel. 0180- 514536.
U kunt ook bellen naar Dirk van Dam, 0182-373368

Wie is de oudste inwoner van Gouderak?
Er zijn leuke reacties binnen gekomen op het levensverhaal
van mevrouw Vleggeert. De reden van dit interview was, dat
zij de oudste vrouw in Gouderak is en dat waren we vergeten
te vermelden.
Het lijkt ons aardig om ook te weten wie de oudste man in
Gouderak is en ook hem te vragen of hij zijn levensverhaal wil
vertellen.
In verband met de wet op de privacy mag de gemeente niet
aan ons doorgeven wie dat is.
Daarom vragen wij U aan ons door te geven, als U het weet of
denkt te weten, wie dat kan zijn.
Bel dan even naar Corrie Loendersloot (375743) of naar Dirk
van Dam (373368)
Bij voorbaat hartelijk dank.

