Historische

vereniging

GOLDERAKE

Een foto van het centrum van Gouderak.
Bijna de gehele bebouwing op deze foto is inmiddels gesloopt.
zie ook pagina 10.
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In memoriam.
Op 19 november 2008 overleed te Gouda op 78-jarige leeftijd,

Teunis (Teun) de Koning.
Teun werd geboren te Gouderak en bracht daar ook zijn
jeugd door.
Na zijn diensttijd ging Teun beroepshalve bij de
Marechaussee en werd op diverse plaatsen in Nederland
gestationeerd.
Na zijn pensionering woonde Teun met zijn tweede
echtgenote in Gouda, maar in zijn hart bleef hij
Gouderakker en was vanaf het begin lid van onze Historische
Vereniging en een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe om het grote
verlies te dragen.
Teun rust in vrede.

Teun (links) in gesprek met Wout en Bep Hoogwerf tijdens
een bijeenkomst in het Dorpshuis.
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Weemoed.
Er zijn de laatste maanden heel wat panden in Gouderak
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Iedere sloop
roept bij een aantal mensen, waaronder ondergetekende,
herinneringen en ook weemoed op.
We laten de panden die gesloopt zijn de revue passeren.
Het gymnastieklokaal aan de Huurmanlaan.

Dit gymnastieklokaal is in 1976 gebouwd, dus nog niet zo oud
en ook de historische waarde is geringer. Toch zullen er
schoolkinderen en gymnasten van THOR ook daar
herinneringen hebben liggen. Maar er komt een mooi gebouw
met twee scholen, een gymnastieklokaal en een bibliotheek
voor terug.
>>

-5Het tweede complex dat we willen noemen is de rij huizen bij
de steenplaats van Jongeburger, nu de Riethandel van
Prosman.

Wanneer deze huizen zijn gebouwd is moeilijk te achterhalen
omdat voor 1900 nog geen bouwvergunningen werden
afgegeven. Maar bij taxatie komen we op ongeveer 125 jaar.
Bij de bouw waren ze in hoofdzaak of alleen bestemd voor de
mensen die in de steenplaats van Jongeburger werkten.
Toen deze steenplaats kort na de Tweede Wereldoorlog werd
gesloten, werden ze eigendom van de firma Prosman, die op
de plaats van de steenplaats een rietmattenfabriek en
riethandel begon. De huizen werden verhuurd aan andere
gezinnen.
Toen bekend werd dat ze gesloopt zouden worden werden we
als historische vereniging benaderd door een verslaggeefster
van een krant met de vraag, of we niet moesten protesteren
tegen de sloop van deze historische panden.
>>

-6We hebben toen gevraagd of zij misschien interesse had om er
één van te huren, maar daar kregen we onmiddellijk een
ontkennend antwoord op.
Het waren geen monumenten, veel te klein en stonden te dicht
aan de dijk om er, ook wanneer er enkele zouden worden
samengevoegd, woningen van te maken die voldoen aan de
eisen die iedereen tegenwoordig aan een woning stelt.

De volgende panden die werden gesloopt en we in dit verband
willen noemen, zijn de panden van de familie Tom en het
pand dat het laatst werd bewoond door de familie Rook.
In 1935 wordt aan de heer S.Tom (touwslager) vergunning
verleend tot het bouwen van een woon- en winkelhuis.
Sinds die tijd is dit riante pand, dat het woonhuis was van de
familie Tom en manufacturenwinkel van de Gez. Blom en
later van Teus en Aartje Tom, een beeldbepalend element
geweest in dat deel van de Dorpsstraat.
>>
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Een foto uit ons archief toont de Dorpsstraat vóór de bouw van het
pand van Tom in 1935.

Dit is de aanblik thans, na de sloop. Doordat ook de boerderij van
de Leede is verdwenen is de kerk nu blikvanger.
Eén van de rij essenbomen, die er vroeger stonden, staat nog
overeind, maar zal ook wel spoedig verdwijnen.
>>

-8Het pand van Tom roept veel herinneringen op. In de eerste
plaats natuurlijk aan de bewoners, maar ook door het feit dat
vele jaren als manufacturenwinkel in een grote behoefte
voorzag en een aanlooppunt in het dorp was.
Maar ook bij ondergetekende roept het veel herinneringen op
aan zijn jeugd.
Vanuit het pand opereerde de soldatenclub, de bovenste
verdieping deed dienst als uitkijkpost over de polder. En als
‘rekruut’ moest je zorgen ongezien in de griend van Huib de
Leede, ongeveer 500 meter in de polder, te komen.
Generaal Teus hield je in de gaten.
De kelder van het huis deed dienst wanneer er gefoerageerd
en gekeurd moest worden.
Mevrouw (vrouw) Tom vond alles goed en bekeek het
lachend. Vader Simon mopperde wat, maar liet ons ook onze
gang gaan.
In de oorlog deed de kelder van het huis dienst als
schuilkelder voor de buurtbewoners wanneer er
bombardementen plaats vonden op de Hoofdweg en de
Groene brug in Moordrecht.
Dan vlogen de geallieerde vliegtuigen vrij laag over Gouderak
en voelden wij ons vrij veilig onder in het huis van Tom.
Tijdens de watersnoodramp in 1953 was het huis van Tom
weer toevluchtsoord voor de familie van Dam en andere
buurtbewoners, waaronder b.v. vrouw de Jong en haar zoon
Teunis die aan de overzijde van de Dorpsstraat woonden en
wiens huizen vol water stonden.
Het hoge huis deed dienst als uitvalbasis van de mannen, zoon
Teus, mijn broer Jan en ik, wanneer we aan de mensen die
dat nodig hadden hulp gingen bieden.
Rondom de kachel konden we ons dan weer wat opwarmen
voordat we naar een nieuwe klus gingen.
>>

-9Daarom, als zo’n huis wordt gesloopt, komen al die
herinneringen weer boven en heb ik dit artikel ‘weemoed’
genoemd.
Ook het pand er naast werd gesloopt en dat zal ik voor het
gemak maar het huis van Klaas Bouwman noemen en de
garage van bakker de Weerdt.
Bij het huis van Klaas Bouwman gaan de herinneringen in de
eerste plaats naar het gezin van Bouwman, met zoon Nico en
de dochters Nel en Marie.
Uit die tijd herinner ik mij dat we in de kelder bij Bouwman
een toneelstukje (de Wonderdokter) instudeerden voor de
uitvoering van de gymnastiekvereniging THOR. De beide
dochters waren namelijk vele jaren actieve leden van THOR.
Later woonden in dit pand
o.a. de families Huisman,
de Groot en Rook.
De garage van bakker de
Weerdt werd toonzaal van
loodgieter Gijs Mourik en
daarna van schilder Piet
van Blitterswijk.
De garage van bakker de
Weerdt herinner ik me ook
als de vaste standplaats
van de slecht ziende Piet
Donker, die daar vele uren,
in zich zelf pratend, op
wacht stond tot er iemand
langs kwam die een praatje
met hem maakte.
Dirk van Dam.

Piet Donker in de periode dat hij
nog langs de deur ging om koek
-10- en beschuit te verkopen.
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Op deze foto het centrum van Gouderak, vanuit de kerktoren,
voordat de Zellingwijk werd gesloopt. Dus ongeveer 1975.
Links onder het huis van Bouwman – de Groot – Rook. Dan de
garage van bakker de Weerdt, toonzaal, enz. Dan het huis van
o.a. kapper Bram de Hoog met daarachter het huisje waar Wik
Donker en Rinus Oostrom met zijn gezin hebben gewoond.
Het huis van Tom met aan de overzijde de oude huizen van de
Dorpsstraat en daarachter de Zellingwijk.
Alleen de panden rechts op de foto, het huis van Human met de
brandweergarage, het doktershuis, de huizen rechts aan het
einde van de Dorpsstraat en in de verte het maalderijgebouw
staan nog overeind.
Historie en vergane glorie.
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Jaarvergadering.
Op dinsdag 7 april a.s. zal de jaarvergadering worden
gehouden in het Dorpshuis.
aanvang: 19.30 uur.
Voor de pauze zal de normale huishoudelijke agenda
worden afgewerkt en na de pauze zal mevrouw Zimmer
ons verhalen vertellen over gebeurtenissen uit het verleden
en heden in de trouwzaal.
Met als titel: Humor en Ernst.
Deze voordracht is meer humoristisch dan historisch of
educatief, maar in ieder geval vermakelijk.
U ontvangt voor deze bijeenkomst een uitnodiging met
agenda voor de vergadering.

Contributiebetaling.
Bij dit bulletin is een acceptgirokaart gevoegd waarmee u
de contributie van 12 euro, over het verenigingsjaar 2009,
kunt betalen.
Wij verzoeken U vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te
doen dat bespaart onze penningmeester Corrie
Loendersloot-de Leede veel werk aan contrôle en
herinneringen verzenden.
Bij voorbaat hartelijk dank.
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Heersers over Gouderak.
Van Adri den Boer uit Nieuwerkerk ontvingen wij
afbeeldingen van bladzijden uit het Naamregister van Boitet
uit 1732. Omdat er enkele opmerkelijke feiten in staan nemen
wij deze bladzijden op in ons bulletin.
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>>

-14We zien dus dat Gouderak in 1732 aan Gouda behoorde en
ook vanuit die stad werd bestuurd.

Omdat we wat meer wilden weten over Mr. Gerard van
Brandwyk en Mr. Willem van den Kerkhoven, hebben we
gezocht in het archief van Gouda en vonden het volgende:

Mr. Gerard van Brandwyk
werd geboren te Gouda op 5 december 1704 als zoon van de
Goudse burgemeester Gerard van Brandwyk en Agatha van
den Burgh.
Hij studeerde rechten aan de Universiteit te Leiden en
trouwde in 1727 met Emmerrentia Snels. Na zijn studie werd
hij benoemd tot Raad ter Admiraliteit van Amsterdam. >>

-15In 1725 werd hij gemeente-secretaris van Gouda, deze functie
vervulde hij tot 1750. Dat heeft hij kennelijk tot volle
tevredenheid gedaan want in 1750 werd hij gekozen tot
burgemeester van Gouda.
De dichter Jan Hoogstraten schreef ter gelegenheid van de
benoeming van Gerard van Brandwyk tot burgemeester van
Gouda het volgende gedicht;
Terwijl 't zeeheldenschap aan 't Y 't verlies betreurt
Des braven Raadsheers, hier tot Borgerheer gekozen;
Verheugt in dezen rouw, zig de Yssel op haar beurt
En roemd het ryk gewin, de stad hierdoor beschoren.
Het raadschap bij de Admiraliteit heeft hij kennelijk vervuld
tot aan zijn benoeming tot burgemeester van Gouda.
In 1762 is Gerard van Brandwyk op 57-jarige leeftijd
overleden.

Mr. Willem van den Kerckhoven
werd geboren op 20 december 1678 te Gouda als zoon van de
Goudse regent Willem van den Kerckhoven en Emilia van
der Graef.
Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en
promoveerde.
In 1712 werd hij lid van de vroedschap. In de periode tussen
1712 en 1748 werd hij dertien keer herbenoemd tot burgemeester van Gouda.
>>

-16Ook was hij meerdere jaren baljuw (1732-1737) en vervulde
hij tal van andere bestuurlijke functies in de stad. Van 17401743 was hij lid van de Raad van State.
Hij ontwikkelde zich tot één van de machtigste regenten van
Gouda. Samen met een lid van een andere belangrijke
regentenfamilie, Huijbert van Eijck, maakte hij de dienst uit
in het bestuur van de stad. De meest lucratieve functies
werden door hen aan hun familieleden toebedeeld.
Mede door toedoen van de baljuw Cornelis Gerard Moeringh
werd hij in 1748 bij de wetsverzetting uit de vroedschap gezet
en kwam er een einde aan zijn macht.
Willem van den Kerckhoven is ongehuwd gebleven en in
1758overleden.

Dirk van Dam.

Willem van den Kerckhoven
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Opoe de Bode (Jannigje Bouwmeester)
Van de heer Albert de Bode te Moordrecht ontvingen wij
onderstaande foto van zijn grootmoeder.
Jannigje Bouwmeester, zij werd geboren te Giessendam op
15-8-1889. Omstreeks 1910 was zij dienstbode bij boer
Verkerk te Gouderak.

Op de foto staat Opoe de Bode met de kinderen van boer
Verkerk. Het kan ook boer Blanken zijn, want dat stond op
een andere foto.
>>

-18Op 1-2-1913 is Jannigje gehuwd met Leendert de Bode
geb.6-9-1891 te Gouderak.
Misschien dat deze foto met tekst bij de familie Verkerk nog
meer herinneringen oproept.
Wie een verhaal heeft bij deze foto wordt verzocht contact op
te nemen met Dirk van Dam, Dorpsstraat 52, 2831 AR
Gouderak – telefoon 0182-373368.

De familie de Bode woonde in “de Glazen kast” en op de foto
staan bij de X de kinderen: Gijs, Cor en Greet de Bode en
verder waarschijnlijk kinderen van het gezin van Frans van
Vliet, dat naast de familie de Bode woonde.

-19-

Boek over 350 jaar Gouderakse Kerk.

Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Ned.
Hervormde Kerk te Gouderak is in 2008 een boek uitgegeven
met als titel; UIJT HET QUARTIER VAN GOUDERACK.
Het
prachtig gebonden boek met 320 bladzijden is
geschreven door ons oud-bestuurslid Adri Uitbeijerse en
geredigeerd door Ds. A. Schroten.
Adri Uitbeijerse was al vele jaren bezig met het uitzoeken en
navorsen van de geschiedenis van de Gouderakse kerk.
Het resultaat is prachtig.
>>>

-20De boeiende geschiedschrijving wordt opgesierd met vele
foto’s.
Een geschiedenis die begint toen Gouderak nog niet bestond,
via de tijd dat Gouderak groter was dan Moordrecht, maar
een katholieke parochie van dat dorp was.
De geschiedenis van de bouw van het kerkgebouw in 1658
voor 6000 gulden in 8 ½ maand.
Levensbeschrijvingen van alle predikanten die in Gouderak
hebben gestaan.
Ook voor niet kerkgangers is het een boek om te hebben. Een
boek dat je steeds weer even pakt om er in te lezen.
Want niet alleen historische gegevens over de geschiedenis
van de Gouderakse kerkgemeenschap, maar ook algemene
gegevens uit de geschiedenis zijn er in opgenomen.
U kunt het bestellen bij Piet Boogaerdt: 0182-372776, maar
het is ook verkrijgbaar bij Boekhandel Kamerbeek in het
winkelcentrum Kranehof te Gouderak.
De prijs is € 29,95.
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Niets nieuws onder de zon.
Enige tijd geleden hoorden we via de media regelmatig het
woord “ONTSLAGRECHT” voorbij komen. Daardoor werd
ik weer herinnerd aan het feit dat ook de opa van mijn man
iets met ontslag had meegemaakt.
Bij de oudste nog in leven zijnde nicht van Jo ben ik gaan
vragen wat zij er van wist. En daaruit kwam het volgende
verhaal naar voren.
Johannes Loendersloot woonde met vrouw en 11 kinderen in
het rijtje huisjes bij bakker Rijkaart en werkte in de
steenplaats. De eigenaar van deze steenplaats was ook
eigenaar van de huisjes waarin de familie Loendersloot
woonde.
Toen de oudste dochter van Loendersloot, de moeder van de
vrouw die ons het verhaal vertelde, 10 jaar werd eiste de baas
van de steenplaats dat zij daar ook kwam werken.
Dat weigerde haar vader echter, eerst moet zij de school
afmaken’ zei hij tegen zijn baas.
Die nam daar echter geen genoegen mee en Loendersloot kon
direct zijn biezen pakken. Dat was in die tijd een regelrechte
ramp want het gehele gezin was brodeloos en tevens moest
ook het huisje zo spoedig mogelijk worden verlaten.
Toen de toenmalige burgemeester van Gouderak, Gautier,
het hoorde trok die zich het lot van de familie Loendersloot
aan en zorgde er voor dat hij in dienst kon komen als
veerman.
Tevens verhuisde het gezin naar een daggeldershuisje bij de
Waal bij het dorp.
Johannes Loendersloot werd maar 52 jaar.
>>

-22Annie Broer-Nouwen, zijn kleindochter en thans 88 jaar, die
ons het verhaal vertelde, kan zich nog herinneren dat
wanneer ze bij haar zieke grootvader op bezoek ging ze
vanuit het huisje uitkeek over de Waal.

Dit jaar geen voorjaarsexcursie.
Omdat we er niet in geslaagd zijn om een goede en
attractieve bestemming te vinden hebben we moeten
besluiten dit jaar geen voorjaarsexcursie te
organiseren.
We zijn echter op zoek naar een goede bestemming
voor een korte excursie in het najaar.

