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In memoriam.
Op 13 juni 2008 overleed op 83-jarige leeftijd in Utrecht,

Arie Cornelis Rietveld.
Arie was de zoon van Gijs Rietveld die vele jaren veerman was
op het veer naar Moordrecht.
Hij bracht zijn schooltijd door in Gouderak en doorliep de
MULO in Gouda. Na enkele baantjes als kantoorbediende moest
hij echter in september 1944 onderduiken.
Na de oorlog ging hij als vrijwilliger in dienst en kreeg in
Engeland een opleiding.
In 1946 trouwde hij in Utrecht en ging daar ook wonen. Kort na
zijn huwelijk vertrok hij, als militair, met de “Indrapoera” naar
Indië. In 1949 keerde hij met de “Grote Beer” weer terug.
Na zijn diensttijd werkte hij van 1950 tot 1990 als verkoper bij
Lamerus Medische Instrumenten.
In zijn vrije tijd werd Arie, na zelf te hebben gevoetbald bij een
Utrechtse club, scheidsrechter. Hij bracht het daarin tot de top
van het amateurvoetbal en grensrechter betaald voetbal.
Op 17 september 2008 overleed op 76-jarige leeftijd te Krimpen
aan den IJssel,

Kees van Valkenburg.
Niet veel Gouderakkers zullen Kees hebben gekend. Hij was de
echtgenoot van Trijntje Stouthart, de dochter van Kees
Stouthart de kolenboer.
Kees was afkomstig uit Woerdens Verlaat en kwam als
schippersknecht in Gouderak terecht. Later werd hij
zetschipper en weer later had hij eigen schepen. Totdat zijn
gezondheid dat verhinderde is hij schipper geweest en daarna in
Krimpen aan de Lek gaan wonen. Wel fungeerde hij nog
regelmatig als opstapschipper bij de firma Boele. De laatste
jaren woonden Kees en Trijntje in Krimpen aan de IJssel.
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Wilhelmina Catharina van Tongeren – Kremp.
Miep Kremp was van geboorte Goudse, maar doordat zij
verkering kreeg met Jaap van Tongeren kwam zij in Gouderak.
Haar man Jaap is in Gouderak vooral bekend als gymnast en
leider van de damesafdeling van THOR.
Aanvankelijk heeft het echtpaar jaren in Moordrecht gewoond,
maar later heeft Jaap zijn meubelmakerij verhuisd naar
Reeuwijk. Daar woont hij nog steeds aan de Schinkeldijk, maar
zijn belangstelling voor Gouderak is er nog steeds.
Af en toe brengen we hem een bezoek, maar bij ons volgende
bezoek zullen we zijn vrouw moeten missen.

Op 5 augustus 2008 overleed op 72-jarige leeftijd,

Jan Leendert (Jan) Boers.
Jan was een geboren en getogen Gouderakker en hij heeft ook
zijn hele leven in ons dorp gewoond.
In zijn jonge jaren heeft hij enige tijd gevaren als
schippersknecht. Na zijn huwelijk is hij echter aan de wal gaan
wonen en gaan werken. Samen met zijn vrouw Lenie van Herk
woonde hij vóór de gifaffaire op de Zellingwijk. Hij hield
daardoor een beetje contact met zijn jeugdliefde, de
scheepvaart.
Voordat hij ziek werd maakte hij dagelijks een wandeling over
de wijk om te kijken naar de scheepvaart op de IJssel.
Graag was hij ook weer teruggekeerd naar een nieuwe woning
op de Zellingwijk. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
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Cornelia Jacoba (Corrie) Boelhouwer – Terlouw.
Corrie werd geboren als dochter van Jan en Riki Terlouw uit
het bekende winkeltje aan Klein Dorpje.
Geboren en opgegroeid in Gouderak verhuisde zij na haar
huwelijk met Arie Boelhouwer naar Lekkerkerk.
Haar belangstelling voor haar geboortedorp bleef echter bestaan
en zij was dan ook vanaf het begin lid van onze vereniging. Een
enkele keer belde ze ons weleens op als ze ons van informatie
over vroeger kon voorzien.

De vijf overledenen ruste in vrede.
Alle nabestaanden wensen wij kracht en moed toe om het verlies
van hun geliefden te dragen en te verwerken.
De nagedachtenis aan hen zal bij ons in ere blijven.
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Woningbouwvereniging Gouderak (WBV)
vervolg.
Bij de rondvraag op een ledenvergadering merkt één van de
aanwezigen op, dat het jammer is dat er op die avond ook een
Raadsvergadering is, waarop de voorzitter zegt dat hij daar
niets van afweet. In welke courant heeft dat dan gestaan? In de
Schoonhovensche Courant, wordt er geantwoord, waarop de
voorzitter zegt: “Ik lees het Vrije Volk, het Arbeidersblad!”
Over de kritiek op zijn opmerking betreffende de toewijzing van
huizen, zei één van de Commissarissen “we leven in een
Democratisch land en iedereen kan zijn mening uiten zo hij wil.
Daarop antwoordt de voorzitter dat hij dan ook zijn mening vrij
kenbaar mag maken.
In 1957 wordt een huis aan de Staringhlaan toegewezen aan de
nieuwe Burgemeester, de heer J. Huurman, de voorzitter hoopt
dat hij met zijn gezin daar prettig zal wonen zolang er nog geen
ambtswoning is. Ook spreekt hij de wens uit dat deze
Burgemeester loyaler tegenover de WBV zal staan dan zijn
voorganger.
De vereniging bestaat nu 10 jaar en als we door de nieuwe
woonwijk wandelen, komt er een groot gevoel van dankbaarheid
in ons op jegens de oprichters. Er zijn nog veel wensen en de
toewijzing van de woningen gaat met veel strubbelingen
gepaard, maar de WBV blijft op de bres staan voor de leden.
Dat zijn er inmiddels 79 en het batig saldo is nu f 9.122,15.
Via notariële overdracht door de Gemeente Gouderak komen de
huizen van Complex IV in het bezit van de WBV en de grond
voor Complex VI wordt van de Gemeente overgenomen.
Op 7 mei 1958 wordt met gloedvolle woorden en hartelijke
dankzegging voor de aan de WBV bewezen diensten, afscheid
genomen van de Voorzitter de heer A. Huisman.
>>
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Na de woningen aan de Karel Doormanlaan waren die aan de
Staringhlaan de volgende nieuwbouwhuizen na de oorlog.

-8Tijdens deze vergadering wordt gezegd dat het rangnummer op
de ledenlijst doorslaggevend moet zijn voor de toewijzing van
een huis en niet de urgente gevallen, al is het wel een sociale
plicht om ook die mensen te helpen. Er moet een compromis
worden gevonden bij de verdeling van de woningen.
Men wil in alle woningwetwoningen boilers plaatsen om onder
de bewoners ‘waterbeschaving’ dus hygiëne te bevorderen. Ze
worden voor f 0,50 per week verhuurd en de firma P. Broere uit
Gouda zal voor f 5,20 per boiler per jaar het onderhoud
verzorgen en dat moet de WBV betalen. Voor alle klachten over
de huizen moeten de huurders zich voortaan schriftelijk tot de
secretaris wenden. Het ledental groeit gestaag want in juni 1959
worden er 94 convocaties de deur uitgedaan. De meeste worden
rondgebracht en voor 12 exemplaren wordt een postzegel van 4
cent gekocht.
De onkostenvergoeding aan de penningmeester wordt nu alsvolgt vastgesteld: bodeloon f 0,10 p.h.p.w., administratiekosten f
4,50 per woning per jaar. Inclusief het samenstellen van de
jaarrekening zal f 15,00 per huurder per jaar aan de
penningmeester worden betaald. De heer Boon is bereid om
tegen dit tarief zijn vele werkzaamheden te verrichten.
Er kunnen weer 9 woningen worden verdeeld: 3 aan de WBV, 1
aan de directeur van het postkantoor, 1 aan een gerepatrieerde,
2 aan mensen op medische gronden en 2 aan noodgevallen. We
zijn op de goede weg, constateert het bestuur. Met B&W is
gesproken over de steeds meer voorkomende verzakkingen
rondom de huizen, de WBV kan onmogelijk de kosten van
ophoging dragen en na een indringend gesprek met de
Burgemeester wordt afgesproken dat er tijdens de
Raadsvergadering voorgesteld zal worden dat dit grote
probleem jaarlijks door de Gemeente op haar kosten zal worden
opgelost.
>>
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8,75 en f 11 ,75 per week. De heer Smalberg, Hoofd van de
Openbare School, wordt bedankt voor het ter beschikking
stellen van een kofferschrijfmachine. Het is weliswaar een oud
beestje, oorspronkelijk een stiefkindje van de Boerenleenbank,
maar de letters zijn nog niet versleten en na een geringe revisie
kan hij nog jaren mee. Reparaties aan de woningen kunnen
voortaan alleen geschieden na afgifte van een bon, uitgeschreven
door één van de bestuursleden. De statuten worden zodanig
gewijzigd dat er besluiten genomen kunnen worden, zonder dat
er meer dan de helft van de leden op een vergadering aanwezig
is.
Op 28 april 1960 wordt de ledenvergadering voor het eerst in
“Het Dorpshuis” gehouden, maar ondanks de oproep van het
bestuur om je verantwoordelijkheid te nemen, bezoeken slechts
13 van de 108 leden deze avond. Van Regeringswege is er de
mogelijkheid om via de door haar gestimuleerde premie—bouw
het huizenbezit te vergroten. Aangezien de WBV momenteel
geen geldmiddelen hiervoor beschikbaar heeft, kan er van eigen
bouw geen sprake zijn. Wie kan echter zeggen welke
mogelijkheden de toekomst voor ons verborgen houdt? De
kansen voor industrievestiging zijn geenszins uitgesloten en
daarom wordt met voorzichtig optimisme vooruit gezien.
De benedendijkse woningbouw is met 77 huizen nu voltooid en
bovendijks is men met 2 woningen in aanbouw gestart. Er is
voor zgn. 7-bedswoningen gekozen die voor een bijzondere lage
huur van f 14,00 verhuurd zullen worden. Langs de IJssel wordt
583,20 m2 grond aan de vereniging overgedragen, zodat ook
daar aan het uitbreidingsplan kan worden begonnen.
Tijdens een ledenvergadering wordt de suggestie gedaan om bij
de convocaties een soort “bestuurskattebelletje” te voegen,
waarin niet alles staat wat op de vergadering zal worden
besproken, zodat men nieuwsgierig zal worden en dan wel naar
de bijeenkomst zal komen. Helaas, het heeft niet geholpen, want
op de volgende vergadering kwamen maar 8 personen opdraven.
Heel bedroevend!
>>
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laten verschijnen over de verwikkelingen in het bestuur en de
WBV, zodat de leden toch op de hoogte blijven van het beleid
van hun vereniging. Het blad, “Contact” geheten, werd na enige
tijd uitgegeven en het stelt zich ten doel het gehele ledencorps
een weinig te laten meeleven met het wel en wee van de WBV.
In de notulen van 5 april 1963 is te lezen dat in de pauze door de
aanwezigen “iets vochtigs” genuttigd kan worden en bij de
rondvraag merkt de secretaris, de heer B.C. van Leeuwen, op
dat er heel veel onkosten zijn gemaakt om bij de leden een
grotere belangstelling voor hun vereniging aan te kweken. Dat is
echter weer grandioos mislukt want er zijn op deze avond maar
11 van de 109 leden aanwezig.
Ook in het uitbreidingsplan “Langs de IJssel” wordt gestaag
gebouwd en in 1964 zijn daar 16 woningen gerealiseerd en voor
het volgende jaar heeft men het voornemen om een flatgebouw
buitendijks te verwezenlijken. Op 13 maart 1965 wordt in
aanwezigheid van 5 persmensen en 30 genodigden de sleutels
van de 100-ste woning aan de familie Rietveld overhandigd.
Een mijlpaal voor de WBV. De waarde van een huis bedraagt nu
f 22.500,-—.
Het Erelidmaatschap wordt toegekend aan de heren A. Huisman
en B. Smalberg voor hun jarenlange inzet als voorzitter en
commissaris van de vereniging. Op 31 maart 1967 wordt met
veel lovende woorden voor zijn accurate werkzaamheden aan de
financiën van de WBV gedurende wel 20 jaren, afscheid
genomen van de heer M. Boon. Voorwaar een grote prestatie.
In het Jaarverslag over 1967 wordt over een voorlichtingsavond
gesproken aangaande de verkoop van de huizen aan de
huurders.
Is
dat
wenselijk
met
het
oog
op
onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming naar de wat
duurdere woningen. Er wordt over doorgedacht wat wijsheid
hierin is.
>>
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Hier overhandigt burgemeester Huurman aan Klaas en Bep
Rietveld de sleutel van hun huis aan de Zellingweg.
13 maart 1965.
Eén lid, J. Huurman de Burgemeester, was er faliekant op tegen.
Hij vindt dat woningen, die met gemeenschapsgeld zijn
gebouwd, niet verkocht mogen worden. Om bestuurstechnische
redenen en op principiële gronden was hij hier sterk tegen
gekant en ook de inkomensgrens van f 20.000,-- vond hij te hoog.
Maar de secretaris was een fervent voorstander van de verkoop
en hij zei dat het juist in het voordeel van de “kleine man” was
als hij het huis, dat hij al jaren bewoond heeft en waarvoor hij al
die jaren trouw de huurpenningen, inclusief de verhogingen
heeft betaald, in zijn bezit kan krijgen.
>>
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stemming waren er 22 leden vóór en 13 tegen de verkoop van de
huurwoningen.
Dus als er gegadigden zich aandienen, zal er aan verkoop
worden meegewerkt.
Eind 1969 is het bezit van de WBV aan diverse huizen gestegen
tot 168. Omdat er nu met eigen financiering 25 woningen in
aanbouw zijn, vindt het bestuur het alleszins billijk dat men
meer inspraak krijgt bij de opzet van de nieuwbouwwijken, het
ontwerpen en de situering van de te bouwen huizen.
De Gemeente heeft dit enigszins toegezegd. Het bestuur geeft
opening van zaken over de foute fundering van 6 premiewoningen maar men heeft goede hoop dat er een verantwoorde
oplossing gevonden zal worden.
Gezien de steeds hogere onkosten aan reparaties, wordt besloten
om nieuwe boilers, centrifuges en wasmachines voor de
huurders aan te schaffen. Ook wordt er in het huurcontract een
clausule opgenomen betreffende het plaatsen van een buiten TVantenne. Door de spoedige aanleg van aardgas krijgen de
huurders toestemming om een C.V. installatie te plaatsen, maar
wel onder enkele voorwaarden bij verhuizing. Er wordt
geprobeerd om de huurders van relatief goedkope woningen te
laten doorstromen naar de nieuw te bouwen 16 huizen met C.V.
Voor de 13 bejaardenwoningen overtreft de vraag het aanbod.
Het bestuur wil overgaan van weekhuur naar maandhuur, maar
omdat de “weekloners” hiertegen bezwaar maken, wordt
besloten een enquête onder de leden te houden. De huurprijs
voor de nieuwe woningen zal tengevolge van de sterk stijgende
bouw— en loonkosten f 200,—— per maand gaan bedragen. In
samenwerking met de Gemeente zal een circulaire naar alle
huurders gestuurd worden over de zo noodzakelijke
doorstroming van de meer koopkrachtige mensen naar de
duurdere huizen.
>>
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hoewel de wat minderbedeelde mensen hiervan de dupe zijn.
Er wordt heel veel geklaagd over de verwarrende straatnamen
en nummers in de nieuwe wijken. Dit is echter een
aangelegenheid van de Gemeente. Het bestuur zal hierover
contact opnemen.
In 1970 zijn er 250 mensen lid van de WBV, waarvan 53
woningzoekend. Het huizenbezit is thans als volgt: 150
eengezinswoningen, 16 woningwetwoningen met C.V. en 13
bejaardenwoningen, terwijl er nog 11 bejaardenwoningen in
eigen beheer zullen worden gebouwd. In 1971 wordt de
nieuwbouw behoorlijk vertraagd door het in surseance van
betaling verkerende bouwbedrijf van Borsje N.V. Er wordt bij
de Nationale Woningraad om advies gevraagd hoe er moet
worden gehandeld. Door de perikelen als gevolg van het
faillissement is de bouw van 13 bejaardenwoningen en 16
woningwetwoningen ernstig vertraagd en daardoor zal de huur
flink hoger zijn, helaas.
Op de jaarvergadering van 15 februari 1972 is voor het eerst een
vrouw aanwezig en de voorzitter hoopt dat hij in de toekomst
meerdere dames zal kunnen begroeten, daar de vrouw toch een
groot deel van haar leven en werken in de woning doorbrengt.
Zij kan immers, in de meestal door mannen ontworpen huizen,
door haar praktische ervaring belangrijke tekortkomingen
ontdekken
Er komt nu een puntentelling van het woonwaarde—
waarderingssysteem, zodat op die wijze alle huizen van de
vereniging kunnen worden beoordeeld. Er zijn klachten over de
C.V.’s in de Lindendaal en de overlast van katten in de
Elzenhof.
De wasmachines worden aan de huurders
overgedragen daar ze inmiddels zijn afgeschreven.
Door de prima samenwerking met de Gemeente kunnen er nog
weer 64 woningwetwoningen worden gebouwd en dankzij de
subsidieregeling komt de huurprijs hiervan op f 225,-- per
maand te liggen.
>>
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werkzaamheden navenant toenemen, wordt besloten om in 1973
het bestuur uit te breiden van 5 tot 7 leden. Het aantal leden van
de WBV is opgelopen tot 276 en aan alle woningzoekenden,58
thans, kan een nieuwe woning worden toegewezen. De overige
huizen worden, in nauw overleg met het gemeentebestuur, aan
andere gegadigden toegewezen. Er is geen huurbetalings—
achterstand, meldt de penningmeester.
In het uitbreidingsplan komt een Centrale Antennesysteem voor
alle woningen. Hierop komen de Nederlandse programma’s en 1
Duitse en 1 Belgische zender. Steeds meer huurders willen hun
huis kopen maar men wordt er wel opgewezen, dat de
Rijkspremie dan komt te vervallen en men op eigen kosten de
dagwaarde van het huis moet laten taxeren. Het batig saldo van
de WBV bedraagt thans 17.326,53 dus men kan tevreden zijn.
De bestuursvergoedingen, zoals geregeld in 1969, worden met
ingang van 1973 aangepast volgens de indexering door het
Ministerie van Volkshuisvesting en wel als volgt:
Voorzitter f 100,00 per jaar; Penningmeester f 15,00 per jaar
per woning; Secretaris f 7,00 per jaar per woning en
onderhoudsverzorging f 7,00 per huis per jaar.
De vergadering gaat hiermede akkoord.
De vorming van een Stichting voor het Centrale Antennesysteem
geeft veel problemen omdat er in de vergadering stemmen
opgaan om niemand te verplichten betalend abonnee te worden.
De secretaris heeft zich in de Stichting i.o. “mentaal” hiertoe
verbonden. Er wordt een motie ingediend en daar stemmen 15
aanwezigen voor, 12 tegen en 2 blanco, dus de motie is
aangenomen.
Onmiddellijk stelt de secretaris zijn functie ter beschikking, hij
ziet in deze uitslag een wantrouwen tegen het gevoerde
bestuursbeleid. Na een min of meer verhitte discussie wordt de
motie weer ingetrokken.
>>

-15De WBV is inmiddels toegetreden tot de “Federatie van
Woningbouwverenigingen
in
de
Krimpenerwaard
en
Omstreken”. De oprichting van de “Stichting Centrale Antenne
Inrichting Gouderak” is ook een feit en er zal voortaan door het
bestuur een “spreekuur” worden gehouden.
De
verkoop
van
premiehuurwoningen
en
van
woningwetwoningen blijft de gemoederen bezig houden. Men
vreest versnippering van het woningbezit, problemen bij
toekomstige
renovaties
en
het
aanleggen
van
gemeenschappelijke voorzieningen.
We lezen in het Jaarverslag van 1974 dat de WBV aan Vaste
bezittingen fl. 8.352.044,88 heeft, de liquide middelen bedragen
fl. 739.577,46 en huuropbrengst fl. 434.394,25.
Aan onderhoud is fl. 68.967,24 ? uitgegeven. Voorwaar geen
kleine bedragen. Het woningbestand is 248 huizen, waarvan 28
bejaardenwoningen. In het komende jaar worden er in de
Schoolstraat ook nog 10 bejaardenwoningen gebouwd. Door de
veenachtige bodemgesteldheid zijn er verzakkingen van wel 50
cm per jaar en de kosten van ophoging en reparatie van de
leidingen slokken enorme bedragen op.
Op de jaarvergadering van 12 maart 1975 staat het
toewijzingsbeleid weer centraal. Gezien de in de toekomst te
verwachten steeds grotere druk op de woninglijst wil het
bestuur komen tot een duidelijk, rechtvaardig, billijk en vooral
doorzichtig beleid, waarbij grotere verschillen van inzicht tussen
B&W en de WBV moeten worden vermeden. Vanuit de leden
komt het verzoek om de nieuwe regeling in goed verstaanbaar
Nederlands te publiceren in de Dorpskrant. Het bestuur staat
hier niet afwijzend tegenover. Er zal een beknopte enquête
gehouden worden onder de woningzoekenden zodat er een beter
inzicht verkregen wordt in de wensen van de mensen.
De huurverhoging in 1976 geeft veel extra werk, doordat
behalve de trendmatige verhoging, een woonwaarderingsstelsel
aan de orde komt. Ongeveer 10 woningen krijgen hierdoor een
extra verhoging.
>>
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Toen de woningen op de Zellingwijk moesten verdwijnen
kwamen daar woningen aan de Snip, Beemd en Boezemsingel
voor in de plaats.

>>
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geval, voor de eerste maal in het bestaan van de WBV, moet via
gerechtelijke inning van een huurschuld worden overgegaan.
Er worden in 1976 weer 14 bejaardenwoningen, waaraan grote
behoefte is, gebouwd. Na een haast onvoorstelbare reeks van
tegenslagen is hiermee tot grote vreugde van het bestuur een
aanvang gemaakt.
Bij de Iependaal en de Lindendaal is een ingrijpende ophoging
gepleegd met het zgn. lichtgewicht materiaal. In plan Zuid
bestaan grote problemen met het onteigenen en bouwrijp maken
van het nog braak liggende gedeelte van het bestemmingsplan.
Op de Jaarvergadering van 9 maart 1977 memoreerde de
voorzitter het feit dat dit de 30-ste jaarvergadering was en de
Koninklijke Goedkeuring op 29 mei a.s. zal verlopen. Hij vraagt
de vergadering toestemming om een aanvraag tot verlenging van
de huidige statuten te mogen indienen. Het ledenbestand staat
nu op 360, waarvan 60 woningzoekenden. Er zijn nu 259 huizen
in het bezit van de WBV.
Wegens gebrek aan bouwgrond zijn er geen huizen in aanbouw,
er is geen leegstand en geen huurachterstand. De “Spelregels”
voor het toewijzen van woningen worden door B&W en de WBV
opgesteld tot ieders tevredenheid. Tot hiertoe het verslag over 30
jaren woningbouw in Gouderak en alles wat daarbij komt
kijken.
Ik hoop dat U uit bovenstaande samenvatting van al die feiten
een goed beeld krijgt van alle moeiten en zorgen die de
verschillende bestuursleden in al die jaren hebben ondervonden
bij het tot stand brengen van alle woningbouwcomplexen in
Gouderak. Wat een doorzettingsvermogen hebben zij gehad om
uiteindelijk het huidige aantal van 334 huizen te kunnen
realiseren.
Corrie Loendersloot-de Leede.
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Uit de geschiedenis van de familie Melkert.
Meer dan veertig jaar woonde de familie Melkert in de
Veerstraat in Gouderak. Vader Wil, moeder To en de zoons Ad,
Hans, Jeroen en Guus.
Van 1960 tot 2004 was Wil Melkert de kapper van Gouderak en
bijna alle mannen uit ons dorp en ook uit de omgeving brachten
graag een bezoek aan deze sympathieke man om hun haar te
laten knippen. En moeder To zorgde, wanneer het daar de tijd
voor was, voor een kopje koffie.
Zoon Ad werd politicus en kreeg landelijke bekendheid, de
zoons Hans en Jeroen gingen bij de marine en trokken naar
Noord-Holland. Guus ging in Utrecht studeren en bleef daar ook
wonen.

>>

-19Nadat Wil in 2004 was gestopt met zijn kapperszaak vertrok het
echtpaar naar Gouda en helaas zijn zowel Wil als zijn vrouw To
kort daarna, in 2006, overleden.
Daardoor eindigde voor Gouderak de geschiedenis betreffende
de familie Melkert.
In de archieven in Gouda vonden wij echter nog interessante
gegevens over de voorvaderen van de familie Melkert.
Want ook de vader van Wil, Adrianus, grootvader Wilhelmus,
en overgrootvader Arie waren kappers (of barbiers) in Gouda.
Zij oefenden hun beroep uit in Gouda resp. in de Keizerstraat,
in de Kuiperstraat, in de Peperstraat en op de Raam.
Over een nog eerdere voorvader van de familie Melkert zijn
bijzonderheden en een bijzonder verhaal bekend.
Het gaat over Matthijs Melkert, deze was van beroep geen
kapper maar tapper. Het scheelt maar één letter, maar is een
groot verschil.
Deze kwam op 1 mei 1747, hij was toen 46 jaar, in grote
problemen toen een zekere Reijnier Erkens zijn zaak op stelten
zette, de inboedel vernielde en Matthijs Melkert, zijn vrouw en
zijn bediende ernstig bedreigde.

Wat gebeurde er die eerste mei 1747?
Matthijs Melkert, alias Thijsje de speelman, was kroeghouder in
Stolwijkersluis. In de bewuste nacht van 1 mei 1747 kwam er
een knaap zijn tapperij binnen, die in korte tijd de hele zaak op
stelten zette. Na wat gedronken te hebben begon hij ruzie te
maken met één van de andere gasten. Die ruzie liep zo hoog op,
dat er veel glaswerk sneuvelde. Thijs greep in en zette de knaap,
ene Reijnier Erkens, resoluut buiten de deur.
Maar Reijnier pikte dat niet en zon op wraak.
>>

-20Hij kwam de volgende morgen met getrokken mes terug naar de
zaak van Melkert om zijn gram te halen. Mathijs sloot daarop
de deur, maar voelde zich niet gerust omdat zijn 24-jarige
zwangere vrouw Machteltje Kabel samen met zijn tapper
Sander van der Pijl naar de stad was gegaan.
En die vrees van Matthijs was zeer terecht, want Reijnier
Erkens had er kennelijk lucht van gekregen dat de vrouw van
Melkert onderweg was. Hij verschool zich tussen de
Haastrechtse brug en de stal van Jan Voordewind achter een
boom en wachtte zijn kans af. Toen hij Machteltje en Sander
aan zag komen lopen sprong hij met getrokken mes achter de
boom vandaan waar hij op de loer had gelegen. Nu zag hij zijn
kans schoon om wraak te nemen, als hij Matthijs niet kon
pakken dan maar zijn vrouw of bediende. Onder zwaar getier
dreigde hij Machteltjes kleren van het lijf te snijden en
bedreigde ook haar begeleider, Sander van der Pijl, die ijlings de
benen nam. Gelukkig kreeg Machteltje hulp van mensen die
haar naar huis brachten.
Zeer overstuur door wat er onderweg gebeurd was kwam zij
thuis en hoorde dat daar ook haar man bedreigd was door
Reijnier Erkens. Uiteraard hebben zij aangifte gedaan van deze
laffe daad.
Zowel Matthijs, Machteltje als Sander legden onder ede een
verklaring af voor de baljuw. Reijnier Erkens werd daarop voor
twee jaar uit de stad Gouda verbannen.
Machteltje Kabel zou helaas in oktober van dat jaar in het
kraambed van haar zoontje Cornelius overlijden. Matthijs
hertrouwde op 25 juni 1748 te Haastrecht met de uit Lexmond
afkomstige Lijsje van Gogh. Voor hem was dit het vierde
huwelijk.
>>

-21Matthijs Melkert en Lijsje van Gogh zijn de rechtstreekse
voorouders van de Gouderakse familie Melkert.
Op 27 september 1768 kreeg Elisabeth (Lijsje) van Gogh
weduwe van Matthijs Melkert toestemming om zich in Gouda te
vestigen (van uit Stolwijkersluis).
Voetnoot:
Matthijs Melkert was een zoon van Cornelis Thijs Melcker(t) en
Grietje Jansdr. Van Erckel. Hij is geboren ca. 1701 en hij is vier
maal getrouwd geweest met resp.
(1) Dirkje Engelen Wilschut (Gouda 5 december 1723)
(2) Huijbertje Tromp (Haastrecht 8 mei 1740)
(3) Machteltje Willems Kabel (Haastrecht 16 november 1745)
(4)Lijsje van Gogh (Haastrecht 25 juni 1748).
Matthijs woonde tijdens zijn eerste huwelijk in Gouda in de
Rozendaal en in de Vogelenzang. Later vestigde hij zich als
tapper in Stolwijkersluis en zou daar vermoedelijk ook –gelet op
zijn bijnaam Thijsje de speelman – opgetreden hebben als
muzikant.
Matthijs was vlak na zijn eerste huwelijk als matroos in dienst
getreden bij de VOC. Hij vertrok op 2 mei 1724 op het VOC schip
“Stadhuis van Delft”naar Nederlands-Indië.
Op 29 september 1726 kwam hij weer terug aan boord van het
VOC schip “Nieuwvliet” en monsterde hij af.
Bronnen:
1. SHM- Oud rechterlijke Archief Gouda-Informatieboek
Baljuw inv. Nr. 159
2. SHM- Oud rechterlijke Archief Gouda-Crimineel
Vonnisboek inv. Nr. 180
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Het verhaal van de laatste Negendorpentochten.
‘Genieten, klunen, stempelen en afzien’
(17 februari 1986)
In 1986 werd na ruim dertig jaar de Negendorpentocht, ‘het
regionale alternatief van de Elfstedentocht’, in ere hersteld.
De toertocht werd gehouden op dinsdag 17 februari en ging over
80 km. Er kon gestart worden vanuit diverse plaatsen,
waaronder nu wel Schoonhoven, waarmee met de traditie van
een centrale start vanuit Stolwijk werd gebroken. Voor het eerst
werd Polsbroek—in 1985 het decor van de eerste landelijke
marathon op natuurijs — opgenomen in het traject van de tocht.
De route was, in vergelijking met die van 1954, aanzienlijk
aangepast en verlengd en leek nauwelijks op de originele tocht.
Dit was ook de reden dat de ijsclub Eendracht Maakt Macht uit
Ouderkerk aan de IJssel medewerking aan de organisatie
weigerde.
De ruim 3000 deelnemers hadden te maken met een straffe
noordoostenwind, vooral het traject door het vlakke polderland
tussen Lekkerkerk en Bergambacht was daardoor zeer zwaar.
Van de ruim 3000 schaatsers haalden er 2735 de finish. Het
toerschaatsen had door een aantal koude winters en het houden
van de Elfstedentocht in 1985 een grote vlucht genomen.
Met die laatste Elfstedentocht had het begrip ‘klunen’ landelijke
bekendheid verworven. Dat er dan ook erg veel gekluund moest
worden tijdens de zevende Negendorpentocht was volgens de
voorzitter Jaap van den Hengel van het district
Krimpenerwaard geen bezwaar. “Nu klunen een sport op
zichzelf geworden is, is het geen bezwaar meer om af en toe van
het ijs te moeten.” Hij voegde daar aan toe: “Veertig jaar
geleden zou het ondenkbaar geweest zijn dat er gekluund werd.”
Initiatiefnemer van het eerste uur, Burger, zou gezegd hebben:
“s Zomers kun je over het land lopen, ‘s winters moet er
geschaatst worden.”
>>

-23Veel schaatsers zullen het, na het voltooien van hun
Negendorpentocht, hartgrondig eens zijn geweest met de voor
hen op dat moment waarschijnlijk onbekende woorden van
Burger.
In 1987 kon de al uitgezette Negendorpentocht door invallende
dooi geen doorgang vinden.

Klunen in Gouderak.

>>

-24‘Negendorpentocht 25 kilometer te lang’

(7 februari 1996)
In 1985 had Van den Hengel nog toegezegd dat bij een volgende
tocht ‘het wedstrijdelement zeker niet zou ontbreken’. De
achtste en negende Negendorpentocht werden echter slechts als
toertocht geschaatst. De vele kluunplaatsen in het traject zullen
daar mede debet aan zijn geweest.
Nadat begin januari 1996 al natuurijsklassiekers zoals de
Holland Venetiëtocht en de Oldambtrit werden verreden begon
het eind januari wederom te vriezen. Op zondag 4 februari
deden zo’n 30.000 mensen mee aan de dramatisch verlopen
IJsselmeertoertocht tussen Enkhuizen en Stavoren en op
diezelfde dag maakten honderden mensen de oversteek over de,
voor het eerst sinds 1963, dichtgevroren Lek.
De achtste Negendorpentocht werd op woensdag 7 februari
gehouden.
De organisatie, die onder leiding stond van Piet Kool, bestond
uit 14 ijsclubs. De ruim 4000 deelnemers, een recordaantal,
dienden een straffe oostenwind te trotseren. De vele scheuren in
het ijs, die bedekt waren met een dunne laag sneeuw,
veroorzaakten veel valpartijen. Vooral het ijs in het Loetbos,
tussen Lekkerkerk en Ouderkerk, was zeer slecht. Net als in
1985 vormde ook nu het zuidelijke traject tussen Lekkerkerk en
Bergambacht de bottleneck voor veel deelnemers. Vanaf
Lekkerkerk ging het ‘in de Hel van het Zuiden’ 10 km recht
tegen de wind in.
De 3536 schaatsers die de tocht volbrachten schaatsten die dag
een afstand van 90 kilometer, veel meer dan de aangekondigde
75 km. De organisatie van de tocht was bij het uitzetten van het
parcours uitgegaan van de oorspronkelijke routekaart van 1938.
De grote omleggingen, o.a. door de vele autowegen die er
sindsdien waren bijgekomen, hadden het parcours aanzienlijk
verlengd.
Ook diende er door slechte ijsomstandigheden in sommige
gebieden enkele kilometers te worden omgeschaatst.
>>
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‘Negendorpentocht wordt een groot
succes ondanks concurrentie’
(4januari 1997)
Op zaterdag 4 januari 1997, de dag dat in Friesland de l5de
Elfstedentocht werd geschaatst, gingen in de Krimpenerwaard
4776 schaatsers van start in de negende Negendorpentocht.
De route was vrijwel gelijk aan die van 1996. Het vroor een
graad of vijf en er waaide wederom een krachtige wind. Door de
media-aandacht voor de Tocht der Tochten kreeg zijn ZuidHollandse tegenhanger slechts weinig regels in de kranten.
Johan Grootveld publiceerde op het internet een verslag van
zijn tocht. Enkele fragmenten:
‘De Vlist. Wat een verademing. Meewind op een schilderachtig
riviertje. De pijn van het begin is inmiddels wat weggeëbd. Zo mooi
als het riviertje is, zo uitgesleten is de ijsvloer. Hier slijpen tenslotte ook honderden ijzers van de Twee Provinciëntocht hun
spoor. Wat doet iedereen hier eigenlijk? Waarom zitten al die
mensen niet gewoon thuis voor de tv?’ ...
>>
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‘Vanaf Achterbroek begint de sightseeing langs bijna alle
landbouwbruggetjes die dit stuk van de Krimpenerwaard rijk is.
Gemaakt van beton, en soms bezweken onder het gewicht van
passerend melkvee. Het zijn er vooral heel veel, soms wel acht op
een rij. En uiteraard allemaal net te laag. Afwisselend benut ik de
vloerbedekking of passeer de bruggetjes onderlangs op de
knieën’... ‘Er wacht mij, in de Eendracht Maakt Macht - kantine
aangekomen, geen eremetaal voor deze niet geringe prestatie. De
volle Negendorpentocht-stempelkaart verdwijnt in een envelop, en
belandt roemloos op een stapel achter de controleur. De medaille
wordt je binnenkort nagestuurd
Het wachten is op de tiende Negendorpentocht…….
Met dank aan Tom Streng, Arie Duran en Kouwe Drukte.

-27GESLACHTEN KOMEN, GESLACHTEN GAAN!
In het jaar 1861 kwamen vanuit Ouderkerk aan den IJssel, Jan
Halling (geb.1830) en zijn vrouw Aaltje Snoek in Gouderak
wonen op een boerderij, waar later de familie Eegdeman heeft
geboerd.
Zij kregen 3 zoons en 3 dochters, waarvan er 5 op Gouderak een
boerderij hadden. De oudste zoon, Arie, was de Opa van Adrie
de Leede—Halling en hij woonde in het Veerstalblok op de
boerderij waar nu zijn achterkleinzoon Gert Hogendoorn zijn
bedrijf heeft.
Eén van de dochters heette Aaltje, geboren op 25 januari 1870,
zij was de Opoe van Kees de Leede die getrouwd is met
bovengenoemde Adrie Halling.
Aaltje trouwde in 1895 met Cornelis Adrianus de Leede,
geboren op 8 oktober 1861 te Bergschenhoek en zij gingen in
Hazerswoude wonen op een gemengd bedrijf van akkerbouw en
veeteelt.
Er werden 5 zoons en 1 dochter geboren en één daarvan was
Huibertus de Leede, geboren op 12 november 1903.
In 1916 kwamen zij naar Gouderak, moeder Aaltje had
kennelijk heimwee naar de Krimpenerwaard waar al haar
familie woonde.
Zij vestigden zich op Dorpsstraat 78 in een zeer oude boerderij
van de familie Snaterse, geheel met riet gedekt, vermoedelijk uit
het begin van de 17e Eeuw, misschien nog ouder dan de
dorpskerk van Gouderak uit 1658.
De hoeve was niet onderheid maar stond op een meter brede
stapelfundering, opgetrokken met handgevormde ijsselstenen.
>>
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foto 1.
Op de oudste foto staat de boerderij in het midden met een
paardenstal eraan vast gebouwd. De woning van Dokter
Bouman staat er wel op, maar de huizen van de familie van
Cappellen en familie Tom nog niet. De bomen aan de
Dorpsstraat hadden nog dunne stammen en in de IJssel zien we
nog de brede zellingen en rikken.
Waar nu Ton
van Cappellen
woont stond
toen ook een
oude boerderij.
Links op deze
foto zien we nog
net het doktershuis
foto 2.
>>

-29De oude stal van de boerderij van de familie de Leede is in 1907
afgebroken en hiervoor in de plaats kwam een met dakpannen
gedekte stenen stal aan het oude woonhuis, zoals op foto 3 is te
zien.

foto 3.
Zoon Huib is in 1932 getrouwd met Christina de Jong en zij
gingen in het achterste deel van het pand wonen en Opoe de
Leede en Ome Jo, die vrijgezel bleef, in het voorste gedeelte. Er
werden 4 dochters en 4 zoons geboren.
In 1935 werd de boomgaard naast de boerderij aan de Familie
Tom verkocht en daarop werd een winkel/woonpand met
onderhuis gebouwd.
(Het pand van Tom staat nu ook weer op de nominatie
om te worden afgebroken.)
Het in zeer slechte staat verkerende woongedeelte van de
boerderij werd in 1955 afgebroken en er werd een nieuw huis
aan de stal gebouwd, Opoe en Ome Jo verhuisden naar
Dorpsstraat 101.
>>
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Het begin van de bouw en het eindresultaat van het nieuwe
woonhuis voor de boerderij van Huib de Leede.

-31Omdat de Gemeente Gouderak grond nodig had voor een
ontsluitingsweg naar de nieuwbouw, werd in 1965 de boerderij
met 5 ha grond opgekocht en aan de Middelwetering (Groene
Wetering) in 1966 een nieuwe boerderij gebouwd, zoals op de
zesde foto is te zien.
Inmiddels was zoon Kees met Adrie Halling getrouwd en zij
gingen op de nieuwe boerderij wonen. Er werd nog 4 ha. land bij
gekocht en 10 ha. gehuurd van het Z.H. Landschap.
Huib en zijn vrouw gingen in de Populierenhof wonen en in 1979
op Dorpsstraat 101.
Kees en Adrie kregen 5 zoons en 1 dochter.
Eén van de zoons, Edwin, trouwde in 2001 met Gea Verhoef uit
Stolwijk en zij gingen op Kievit 11 wonen, maar ging ook op de
boerderij werken.

De boerderij aan de Groene Wetering.

>>

-32Met vader Kees vormde hij een Maatschap. In 2004 ruilden zij
van woning en werden Edwin en Gea bewoners van de
boerderij, met hun dochter en 2 zoons. Eind 2007 deed Kees het
bedrijf over aan Edwin.
Omdat er tengevolge van het Veenweidepact geen
toekomstmogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding waren, werden
er plannen gemaakt om elders in Nederland opnieuw te gaan
beginnen. In Bantega (Friesland) hebben Edwin en Gea een
bedrijf gekocht met ruime gebouwen en grote percelen land.
Het weiland in Gouderak is aan het Bureau Beheer
Landbouwgrond D.L.G. verkocht en de boerderij met het erf
aan een particulier als bouwkavel voor woningen.
Zo is er een einde gekomen aan de geschiedenis van 4 generaties
“BOER DE LEEDE” in Gouderak en wij wensen Edwin en Gea
met hun kinderen voorspoed en zegen toe op hun nieuwe bedrijf
in het noorden van ons Land.
Kees de Leede.
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Open Monumentendag.
Op Open Monumentendag, zaterdag 13 september, stond bij
onze vereniging dit jaar de 350-jarige Dorpskerk in het teken
van de belangstelling.

>>

-34In de kerk was een tentoonstelling ingericht van ongeveer dertig
doopjurken die op een aantrekkelijke manier werden
geëxposeerd, van zeer oude exemplaren tot meer van recentere
data.
Tevens waren er foto’s te zien van de kerk in diverse stadia
vanaf 1900 tot heden.
In de consistoriekamer hingen voor het eerst de portretten van
bijna alle dominees die in Gouderak hebben gestaan.

Tevens werd ook een aantal uren van de dag het orgel bespeeld
en dit gaf een bijzonder sfeertje aan het geheel.
In het Baken werd koffie geschonken en een film gedraaid over
Gouderak in de jaren 1947 en 1964. En die films blijven nog
altijd een attractie op zich.
>>
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Ook de doop- en lidmatenboeken lagen weer ter inzage en daar
werd druk gebruik van gemaakt. Er waren zelfs bezoekers die
hiervoor speciaal naar Gouderak waren gekomen.

>>
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Ledenbijeenkomst
Wij nodigen alle leden uit voor een ledenbijeenkomst op dinsdag
4 november a.s. in het Dorpshuis.
aanvang: 19.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal er een lezing worden gehouden
door Theo Bakkers, Bram Baas en Riet Kool over de
geschiedenis, de fabricage en het sociale leven in de
steenplaatsen langs de Hollandse IJssel en in Gouderak.
De lezing zal worden ondersteund door diabeelden en tevens zal
er een film worden vertoond over het werk in de Steenplaats
Spreeuwenhoek.

Het belooft een interessante avond te worden die gaat over een
bedrijfstak die jarenlang in ons dorp is uitgeoefend en waar veel
Gouderakkers hun brood hebben verdiend.
Weliswaar met zwaar werk en onder moeilijke omstandigheden.
Wij hopen weer veel leden in het Dorpshuis te mogen begroeten
en zoals gebruikelijk mag u een introducé meebrengen.
Het bestuur.
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Heusden.

Op de voorpagina van ons vorige bulletin plaatsten wij een foto
van een wandbord dat in het voormalige Gemeentehuis hangt.
Op dit bord staat: ‘Heusden herrees door de hulp die gij
bewees”.
Het was ons echter niet duidelijk waarom de Gemeente
Gouderak dit bord in 1946 ontving en riepen daarom uw hulp
in.
Zeer snel kwamen de reacties. Eerst van Adri de Boer, de
secretaris van de Hist. Veren. Nieuwerkerk, die ons bulletin
altijd met interesse leest. Hij wist waarover het ging en vertelde
dat diverse gemeenten in Brabant, die veel te lijden hadden
gehad tijdens de bevrijding van ons land, na de oorlog waren
geholpen met hulpgoederen uit het westen van het land.
Daarna kwam er een brief van mevrouw de Hart uit Heusden.
Zij was door ons lid Rinus Anker in kennis gesteld van onze
zoektocht naar het verhaal achter het wandbord.
In haar brief vertelde zij over haar herinneringen, als 14-jarig
meisje, aan die zending hulpgoederen.
>>

-39Ook zond zij een kopie van de brief die het Gemeentebestuur
van Heusden in 1945 aan het Gemeentebestuur van Gouderak
zond.
Inmiddels hebben wij een bezoekje gebracht aan Heusden, maar
het is de bedoeling om binnenkort een bezoek te brengen aan de
familie de Hart in Heusden en het streekarchief om meer
informatie te verzamelen over het gebeuren kort na de Tweede
Wereldoorlog.
In ons volgende bulletin komen wij er op terug.

Bij uitgeverij Waanders verschijnt, in samenwerking met onder
andere het Streekarchief Midden-Holland,

De kleine geschiedenis van het Groene Hart
In 17 delen van 6,95 euro per deel.
De delen zijn los verkrijgbaar, ook bij Kantoorboekhandel
Kamerbeek in Gouderak.
De serie is prachtig uitgevoerd met kleuren- en zwart-wit foto’s.
Elke maand een nieuw deel.
Gratis boekensteun bij 1e deel.
De serie bevat uniek fotomateriaal.
Het eerste deel ligt op 31 oktober 2008 in de boekhandel.
Voor meer informatie kunt U ook kijken op:
www.dekleinegeschiedenisvanhetgroenehart.nl/index.php

