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Bulletin van de Historische Vereniging  

" G 0 L D E R A K E "  

1e jaargang - nummer 1.  

Redactie  
Voorlopig wordt de redactie gevormd door het bestuur 
maar het is de bedoeling dat er een aparte redactie 
kommissie 'komt.  
voorlopig redactieadres:  
Kattendijk81,2831 AB Gouderak.tel.373368.  
Het bestuur:  
voorzitter: Dirk van Dam, Kattendijk 81, 2831 AB 

Gouderak.tel.373368.  
secretaris: Wies Bokhoven - Weller, Middelblok 

212, 2831 BP Gouderak. tel. 
517228.  

Penningmeester: Jo Loendersloot, Essendreef 1, 
2831 XM Gouderak. 
tel.372616.  

leden: Ria den Hertog - Trouwborst, Smitsstraat 30, 
2831 AG Gouderak. tel.374843.  
Adri Uitbeijerse, Middelblok 115, 2831 BL 
Gouderak. tel.374779.  

Bankrekening bij de Rabobank te Gouderak 3225.00.494  
t.n.v.Historische Vereniging "Golderake" gironummer 
van de bank is 511887.  
------------------------------------------  
Dit eerste bulletin is door geheel Gouderak verspreid. De 
volgende nummers zullen alleen de leden ontvangen.  
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Inleiding.  

Het is met blijdschap en trots dat we U het eerste bulletin 
van de Historische Vereniging "Golderake" kunnen 
aanbieden.  

"Golderake" is een nieuwe telg binnen het bloeiende 
Gouderakse Verenigingsleven.  

Reeds een aantal jaren bestonden er plannen om ook in 
Gouderak een historische vereniging op te richten. Steeds 
kwam het er niet van.  

 

Begin 1995 hebben echter vier personen t.w. Dick van 
Krimpen, Jo Loendersloot, Adri Uitbeijerse en Dirk van 
Dam het initiatief tot oprichting genomen.  

Eerst hebben zij een aantal belangstellenden gezocht en op 
20 april j.l. een oprichtingsvergadering uitgeschreven in 
het Dorpshuis.  

Op deze vergadering waren + 25 personen aanwezig. Na 
een uiteenzetting door de initiatiefnemers van de 
doelstellingen van de vereniging werd aan de aanwezigen 
gevraagd of zij lid wilden worden. Allen gaven zich op en 
op grond van dat feit kon tot oprichting worden overge-
gaan.  

Op voorstel van Adri Uitbeijerse werd als naam gekozen; 
"Golderake".Dat is de naam waaronder Gouderak het 
eerst in de geschiedenis (1274) wordt genoemd.  

Tevens werd een verenigingsbestuur gekozen, voorlopig 
bestaande uit 5 personen. Van de initiatiefnemers stelden 
drie man zich beschikbaar, alleen Dick van Krimpen bleef 
liever buiten het bestuur.  

»  



-4- 
Uit de vergadering werden twee dames bereid gevonden 
om een bestuursfunktie te aanvaarden en zo kon het eerste 
bestuur als volgt worden samengesteld.  

Voorzitter Dirk van Dam; sekretaris Wies Bokhoven-
Weller; penningmeester Jo Loendersloot; leden:Ria den 
Hertog-Trouwborst en Adri Uitbeijerse.  

Het doel van de vereniging. 

De vereniging stelt zich tot doel het verzamelen, vastleggen, 
bewaren en naar buiten brengen van de historie van 
Gouderak in de meest brede zin. De nadruk zal liggen op de 
periode tussen 1900 en heden, maar ook gegevens van vóór 
1900 zijn natuurlijk van harte welkom.  

Daar hoort bij het verzamelen van foto's en dan niet alleen 
van dorpsgezichten maar ook van 'gezichten' uit het dorp, 
dus van de mensen. Maar ook de verhalen die de mensen te 
vertellen hebben over het leven en werken in vroeger tijden.  

Ook het verzamelen van oude gereedschappen en 
gebruiksvoorwerpen hoort daar bij. De opslag daarvan zal 
natuurlijk een probleem zijn omdat we 'nog niet' over een 
eigen ruimte beschikken.  

Misschien is het echter mogelijk om één en ander 
fotografisch vast te leggen met een beschrijving van wat het 
is en waarvoor ze gebruikt werden.  

De werkwijze.  

We hebben het plan om ongeveer vier maal per jaar met 
een bulletin uit te komen. Daar willen we dan steeds iets in 
vertellen met betrekking tot de historie van ons dorp.  

Maar ook willen we de leden via dit bulletin in de gelegenheid 
stellen om iets te schrijven of een foto te tonen die hij of zij 
interessant vindt.  

>> 
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Daarnaast willen we een aantal malen per jaar 
ledenbijeenkomsten organiseren. Bijeenkomsten die steeds 
op een andere wijze worden ingevuld maar wel zullen staan 
in het teken van historie en geschiedenis.  

Wij stellen ons voor dat er zoveel mogelijk leden tijdelijk of 
permanent met iets op het gebied van de geschiedenis bezig 
zijn.  

Ieder lid wordt in de gelegenheid gesteld om een bepaald 
onderwerp te onderzoeken en naar voren te brengen. Dat 
kan individueel maar ook in groepsverband gebeuren.  

Onder de hoed van de Historische Vereniging kan er dan 
een tijdelijke commissie worden gevormd.  

Het ligt in de bedoeling om via de scholen de jeugd bij de 
historie te betrekken. Alles kan natuurlijk niet tegelijk en 
de vereniging zal echt wel enige tijd nodig hebben om op 
gang te komen.  

Het is voor ons allemaal, zowel bestuur als leden, nog nieuw 
maar we moeten proberen met z'n allen er iets nuttigs, 
leerzaams en gezelligs van te maken.  

Lid worden.  

Op dit moment telt de vereniging ruim 40 leden. Dat 
moeten er natuurlijk veel meer worden.  

U kunt zich opgeven als lid bij één van de bestuursleden 
die voorin dit bulletin staan. Ook een telefoontje is 
voldoende.  

Voor het bedrag van f. 25.- bent U met het hele gezin een 
jaar lid.  

U zult er beslist geen spijt van hebben.  

Het bestuur.  

-0-0-0-0-0- 
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Bij de foto op de voorpagina. 

Deze foto, die omstreeks 1902 is genomen, toont de kerk nog 
zonder uurwerk.  

In 1907 is het uurwerk aangebracht. Het was een geschenk 
van de steenbakkersdochter Gerriaantje van Vliet.  

Op de foto is wel duidelijk te zien het prachtige boograam in 
de voorgevel en de kantelen op het voorportaal.  

De vrouw op de voorgrond is mevr. Donker en op de 
achtergrond staat o.a. Adriaan Gautier die later 
burgemeester van Coevorden werd.  

Ook zien we de pastorie die in 1845 werd gebouwd nog met 
de oorspronkelijke voorgevel. In 1934 werd deze verbouwd en 
werd een nieuwe voorgevel aangebracht.  

Deze foto met de gegevens komt uit een fotoalbum van 
Arnold Dane.  

 

M 0 N U M E N T E N D A G 

Op zaterdag 9 september a.s. is het landelijke 
monumentendag.  

Op die dag organiseert "Golderake" in samenwerking met de 
kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk rondleidingen door de 
gerestaureerde kerk. Deze rondleidingen worden gehouden 
om: 10.00 uur en 14.00 uur.  

Tevens zal er een kleine tentoonstelling worden ingericht van 
originele stukken uit het kerkarchief.  

Ook worden er dia’s vertoond over de geschiedenis van de 
kerk.  

Alle leden, donateurs en belangstellende zijn van harte 
welkom.  
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Rubriek.  

Wat werd gesloopt. (1)  
In deze rubriek willen we aandacht besteden aan huizen en 
gebouwen die in de loop van deze eeuw zijn gesloopt en 
waarvan nog foto's zijn en iets over valt te vertellen.  

We willen dan beginnen met de huizen in de Dorpsstraat 
die in 1990 -'91 zijn gesloopt i.v.m. de gifaffaire.  

Inleiding.  

In iedere stad en dorp vinden regelmatig veranderingen 
plaats. Oude gebouwen en huizen worden gesloopt en 
nieuwe komen er voor in de plaats.  

Sommige stads- of dorpsgedeelten vallen onder 
monumentenzorg en worden gespaard. Maar niet iedere 
bebouwing kan als monument worden gezien en we moeten er 
wel eens vrede mee hebben dat ook huizen na honderd of 
honderdvijftig jaar aan vervanging toe zijn. Meestal gaat 
zoiets geleidelijk en valt het niet zo op. Als we foto's bekijken 
van ~100 jaar geleden van de Dorpsstraat dan zien we dat er 
in Gouderak ook wel een tiental huizen zijn verdwenen, 
vervangen of voorzien van een nieuwe voorgevel. Maar vijf 
jaar geleden werden we geconfronteerd met de sloop van een 
derde van alle huizen van de wing van de Dorpsstraat. 
Hoewel het uiteindelijk de enige oplossing was ontstond er bij 
veel Gouderakkers toch wel enige spijt en weemoed.  

Kort voordat alles tegen de grond ging wandelde ik met m'n 
fototoestel nog eens langs alle huizen en ieder huis had z'n 
eigen geschiedenis. Maar ook kwam ik tot de conclusie dat 
die geschiedenis werd gemaakt door de mensen die er hebben 
gewoond. In hoofdzaak zal het in deze rubriek gaan over de 
laatste vijftig jaar, want dan kan ik putten uit eigen 
herinneringen.      >>
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Soms zal ik schrijven in de "ik-vorm", soms in de "wij-
vorm" en ook is het mogelijk dat ik anderen aan het 
woord laat of citeer.  
Misschien zal er tussen die herinneringen wel eens een 
anekdote of grappig verhaal voorkomen. Maar het is nooit 
m'n bedoeling om iemand te kwetsen of te kleineren. 
Daarvoor denk ik met te veel respect terug aan al die oud-
Dorpsstraatbewoners die ik heb gekend.  
Het eerste huis waar ik iets over vertel is:  
 
Het postkantoor.  
Velen van U zullen niet anders weten dan dat het 
postkantoor was gevestigd in het pand rechts naast het 
gemeentehuis. Maar dat was vroeger de woning van de 
hoofdonderwijzer van de openbare school. Het 
postkantoor was toen gevestigd in het pand Dorpsstraat 
105, schuin tegenover de woning van dokter Bouman.  »  
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In mijn jeugd was de heer Nico Dirkzwager de 
postkantoorhouder. Hij had het overgenomen van z'n 
schoonvader Piet van Tiggelen.  

Dirkzwager was een aardige man, hij was niet groot en liep 
enigszins mank.  

Hij was heel precies en ieder geldbedrag dat hij ontving of 
uitbetaalde werd drie keer voor je nageteld. En ook het 
aantal postzegels dat hij aan je moest geven liet hij niet aan 
het toeval over.  

Het postkantoor had toen maar een beperkte functie. Veel 
handelingen werden er niet verricht en de meeste mensen 
kwamen er eigenlijk alleen om een enkele postzegel te kopen 
of een telefoongesprek te voeren. Alle betalingen vonden nog 
contant plaats, van girobetaalkaarten of pinnen had men nog 
niet gehoord.  

Voor het voeren van een telefoongesprek was men wel op het 
postkantoor aangewezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Het “postkantoor” in 1990 kort voordat het werd gesloopt. 
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Het aantal mensen dat over een telefoon beschikte was net 
zo groot als het aantal dat nu geen telefoon heeft.  

In de dertiger jaren waren op Gouderak niet meer dan 
negentien telefoonaansluitingen.  

Op de linker pagina ziet U een afdruk van een gedeelte uit 
het telefoonboek van Nederland uit de dertiger jaren.  

Twee van de aansluitingen van toen bestaan nog steeds. En 
aardig is om te zien dat deze nog steeds eindigen op het 
nummer van toen.  

En dat zijn:  

Dokter Beekenkamp, nummer 12 en dokter Bouman heeft 
nu 2312.  

Brandstoffenhandel K.Koot had nummer 9 en zijn zoon 
Chiel Koot die op dezelfde plaats in een nieuw huis 
woont,heeft 2209.  

D. v.D.  
-0-0-0-0-0-  

BRADERIE 
Op de braderie van 30 september a.s. zal de Historische 
Vereniging "Golderake" zich ook presenteren.  
Wij hopen dan het een en ander te laten zien en het doel van 
onze vereniging toe te lichten.  
Ook zal het dan voor iedereen mogelijk zijn zich als lid van 
"Golderake" op te geven.  
Tot ziens op de braderie.  

-0-0-0-0-0-  
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Hannes de Bruin vertelt.  

Op vrijdag 26 mei 1995 spraken we met Johannes (maar op 
Gouderak beter bekend als Hannes) de Bruin.  

Hij werd geboren op 1 augustus 1911 in Gouderak als zoon 
van Jan de Bruin en Jannigje Rook.  

Spreken met Hannes de Bruin is spreken met een tevreden 
mens en dit ondanks het feit dat hij het in het leven niet 
kado heeft gekregen.  

"Ik heb het nu goed en daar ben ik dankbaar voor".  

Dat is de teneur van het betoog van deze drie en tachtig 
jarige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We laten Hannes nu zelf aan het woord voor het vertellen van 
z'n levensverhaal.  

"Ik was het zevende kind in het gezin waarin totaal 
dertien kinderen zijn geboren. Maar veel zijn jong gestorven, 
één of twee jaar oud, soms maar een paar maanden.  
Zowel m'n vader als m'n moeder werkten in de steenplaats bij 
Jongeburger.  
Toen ik een jaar of zes was ben ik naar school gegaan. Naar 
de openbare school bij meester Smalberg in het oude gebouw 
aan de Poten.                                               >> 
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Het meest is me van school bijgebleven de meester van de 
vijfde klas, meester Beijen. Dat was een fijne, eerlijke vent die 
z'n tijd als schoolmeester ver vooruit was.  

Een goeie vent, een sportman ook. We moesten van hem altijd 
sporten, hardlopen en dan een stokje overgeven, estafette dus. 
Ja, hij liet ons altijd wel wat rotzooien.  

En volgens mij is hij ook de initiatiefnemer geweest tot de 
bouw van het oude gymnastieklokaal aan de Lange Rol in 
1929. Voor die tijd was dat een modern gymlokaal, zeker voor 
een dorpje als Gouderak. Want dat hadden ze nog nergens 
hier in de omgeving.  

Die meester Beijen is ook jaren voorzitter geweest van 
T.H.O.R.  

Verder weet ik van de school niet zoveel meer. Ik was ook 
niet zo'n beste leerder, nee, er ging wat dat betreft niet zoveel 
van me uit. Een schoolfoto heb ik ook niet maar ik weet nog 
wel een paar jongens die bij mij in de klas zaten; Willem 
Baas, Dirk de Jong van Teun de Jong, maar die is later naar 
de Christelijk school gegaan, en Jaap Boutenstijn.  

Na schooltijd spelen? Nee, dat was er meestal niet bij. Je deed 
weleens wat maar mijn moeder werkte ook in de steenplaats 
en dan moest ik bijna altijd op m'n jongste zusje passen.  

Sommige mensen schamen zich daarvoor, maar ik niet.  

Een jaar of zes heb ik school gegaan, langer niet. Je had wel 
leerplicht tot een jaar of veertien maar daar werd de hand 
mee gelicht.  

Toen ik een jaar of twaalf was moest ik van school om te gaan 
werken. Eerst heb ik gewerkt in een touwbaan bij Dirk 
Terlouw. Die had een baan bij de steenplaats van 
Jongeburger. Daar moest ik aan het wiel draaien, net als 
Machiel de Ruijter. Maar toen ik ouder werd, een jaar of 
veertien, moest ik ook naar de steenplaats van Jongeburger. 
Marinus van Herk was daar toen onderbaas.  

>> 
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M'n vader was toen al gestorven, want die is gestorven toen ik 
11 jaar was in 1922. Hij was nog maar 53 jaar. Twee van m'n 
broers werkten er toen wel en dus kon ik er ook terecht. 
Maar toen m'n broers een paar jaar later ergens anders 
gingen werken kon ik ook vertrekken. Dat was toen zo.  
Ik heb toen een maand of wat in het kaaspakhuis van de 
Producent in Gouda gewerkt. Maar al gauw werden er in de 
Steenplaats bij van Vliet jongens gevraagd en kon ik daar 
terecht.  
Bij "de heer" van Vliet. Ja, die heb ik goed gekend. Dat was 
geen gemakkelijk man. Je kon s'morgens al aan z'n gezicht 
zien in wat voor stemming hij was en als die slecht was dan 
moest je oppassen want dan was hij  
in staat om je voor het minste of geringste te ontslaan.  
Maar eigenlijk was het werken in de steenplaats wel mooi 
werk, je maakte echt wat.  
In het najaar en de wintermaanden werd er gebaggerd in de 
zellingen langs de IJssel. Die slik werd opgeslagen in de z.g.n. 
slikput en van april tot september werden daar de stenen van 
gemaakt.  
In mijn tijd gebeurde dat al machinaal. Er kwam natuurlijk 
nog wel veel handwerk aan te pas maar het mengen van de 
klei en het vullen van de vormen gebeurden in de machine. 
Eerst werd die machine aangedreven door een stoomketel en 
later door een diesel.  
Maar het 'zanden' van de vormen b.v. gebeurde nog met de 
hand en ook het transportwerk zoals het oppakken  
van de vormen uit de machine en op de kar zetten, het op de 
plaats 'plakken' van de natte stenen, het'opsnijden'en 
'opzetten' van de stenen. Wanneer het ging regenen moesten 
de stenen worden afgedekt met rietmatten. Het drogen van de 
stenen duurde ongeveer drie á vier weken, dat was 
afhankelijk van het weer. Dan moesten ze de oven in en dat 
was natuurlijk ook weer handwerk.  
Bij van Vliet hadden we eerst drie ovens, één voor 2.000.000 
stenen, één voor 1.800.000 stenen en één voor 800.000 stenen.  

>> 
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Die kleinste is later afgebroken, dat is gebeurd toen in 1939 
het'karrepad'is weggehaald. Dat was die verlaging in de dijk 
waardoor de klei werd aangevoerd.  

Daar is toen een tunneltje en een spoorbaantje met kipkarren 
voor in de plaats gekomen.  

Het stoken van de ovens duurde ongeveer 4 á 5 weken en dat 
was echt vakwerk. Weet je wie bekende stokers waren:  

Teunis en Arie Rook, Arie was de vader van Marinus Rook de 
schilder, en later Marinus van Herk jr. en Gerrit van Dam de 
vroegere keeper van "Gouderak" die later naar Indië is 
gegaan.  

Onderbazen bij van Vliet zijn, waar ik van weet, geweest; 
Wegman, Marinus Kleijbeuker, Aai Evengroen (ouwe Aai) en 
ene den Uil en later jonge Aai Evengroen en Kees Pols. Maar 
die konden ook niet veel goed doen bij van Vliet.  

Ja, en dan dat leeghalen van de ovens, dat was het slechste 
werk. Als er veel vraag was naar stenen dan werden  

ze leeggehaald als de stenen nog gloeiend heet waren.  

Je had dan van die soort halve handschoenen aan, 'koegies' 
werden die genoemd. Maar dan moest je nog oppassen dat je 
je handen niet verbrandde. Ik heb het wel meegemaakt dat de 
kruiwagens in de brand vlogen.  

Maar wat omstandigheden betreft maakte het niets uit of je 
nou bij Jongeburger of bij van Vliet werkte.  

Nee, dat kwam op hetzelfde neer. De werkomstandigheden 
waren precies eender en de omgang met het personeel ook. 
Weet je wat het vroeger was, een ieder greep wat er te grijpen 
was. Ze doen wel net alsof de mensen vroeger liever waren 
voor elkaar dan nu, maar in wezen niet. Een ieder pikte wat er 
te pikken was. Of het ten koste ging van jou of van mij of van 
een ander daar werd niet naar gekeken.  

Als ik het maar heb. Dat was toen zo en dat is nog zo. De 
wereld is niet veranderd.                                                       >> 
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M'n moeder zei ook wel eens: "Vroeger dit en vroeger dat" 
Maar dan zei ik altijd: "Nee moeder, het was vroeger niet beter, 
alleen zijn de mensen nu brutaler maar dat komt omdat ze de 
handen meer vrij hebben. De vrijheid van de mensen bepaalt de 
brutaalheid"  
Vroeger was je als de dood dat je zonder werk kwam want dan 
waren er zaterdags geen centen en dan was er ook niets. Bij de 
meesten was het zo: als ze zaterdags d'r centen kregen was het 
s'maandags al op. Eigenlijk was het zo dat het al op was als ze 
het kregen want ze hadden al 'op de lat' gekocht.  
En als ze in de wintermaanden zonder werk waren kregen ze ook 
niets, dan konden ze gaan lenen bij de steenbakker.  
Nee, 'die goeie ouwe tijd' was niet goed het was slecht. Het was 
zo, de een zat met een la met centen en de ander met een la met 
armoe. Het was een verdrietige tijd. De kinderen moesten op 
blote voeten naar school want als er een paar schoentjes gekocht 
moesten worden dan werd er eerst vijftig keer over gewikt en 
gewogen.  

Bij ons thuis was het ook zo en daar schaam ik me niet voor. 
Sommige mensen schamen zich daar voor, ik niet. Ik vond het 
niet fijn maar ik schaam me er ook niet voor.  

Nee, je had toen niets. Als je jarig was dan kreeg je een hand en 
daar hield het mee op. Er was nog geen koekje bij de koffie.  

Je had toen ook nog geen waterleiding en geen electrisch licht. 
Wanneer we electrisch licht hebben gekregen weet ik niet precies 
maar ik denk van in 1925, maar ik weet wel precies wanneer we 
waterleiding kregen. Dat was in november 1922. En ik weet dat 
zo precies omdat in oktober m'n vader is overleden en kort 
daarna kregen we waterleiding.    Ja, 1922 was een bijzonder en 
droevig jaar voor ons. Op 24 januari werd m'n jongste zusje 
Jannigje geboren, op 2 maart werd m'n tweede broer begraven, 
die was 18 jaar, en in oktober is m'n vader gestorven.  

Voor dat we waterleiding hadden haalden we het water gewoon 
uit de IJssel.                                                                                     >> 
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Twee keer in de week vulden we een ton. Dat was natuurlijk 
niet fris want ieder gooide van alles in de IJssel maar je wist 
niet beter.  

Nee, een vaste vriendenkring heb ik nooit gehad maar mijn 
'aard' lag helemaal op het voetbalveld. Toen ik een jaar of 
zestien was werd de voetbalvereniging opgericht. 

En Frans Vleggeert, die een jaar of tien ouder was dan ik en 
ook bij Jongeburger werkte, voetbalde wel en met hem mocht 
ik altijd meerijden achter op de fiets. Overal nam hij me mee 
naar toe, naar Haastrecht, Gouda of waar ook, hij nam me 
altijd mee.   Zelf had ik geen fiets maar ik kwam overal.  

En toen "Gouderak" in 1930 was gepromoveerd naar de eerste 
klas van de Goudse Bond moesten ze een keer tegen O.N.A.3 
spelen en ze hadden geen grensrechter. Toen zei Frans tegen 
mij: "Jij moet “grensjagen" en dat heb ik toen een hele tijd 
gedaan.  

Toen ik twintig jaar was, in 1931, moest ik in militaire dienst. 
Op 1 augustus werd ik twintig en in september moest ik al in 
dienst, bij het paardenvolk. Ja, ik heb paard gereden bij de 
artillerie.    Een jaar ben ik toen in dienst geweest en toen ik 
uit dienst kwam had ik geen werk. Het was midden in de 
crisistijd en er was bijna geen afzet van stenen. In het 
voorjaar van 1933 kreeg ik weer werk bij van Vliet in de 
steenplaats. Maar regelmatig werd de plaats toch weer stil 
gelegd en in 1935 is er helemaal geen steen gemaakt. Ja, en 
dan werd je weer ontslagen.  

In 1939 bij de mobilisatie moest ik weer in dienst. Ik was van 
de voor-mobilisatie. In maart moest ik weer opkomen in 
Delft, weer bij het paardevolk van de artillerie. Van Delft ben 
ik overgeplaatst naar Druten en van daar naar Wamel 
tegenover Tiel.    En met de oorlogsdagen van mei 1940 zat ik 
aan de Grebbeberg. Maar ik zeg altijd; als je bij het paar-
denvolk bent heb je niet veel last van de oorlog. Je komt wel 
aan het front maar alleen om met de paarden het geschut in 
stelling te brengen en dan kan je weer vertrekken.               >> 
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De mensen die het geschut bedienen die liepen gevaar. Maar 
als ze aan het knokken waren dan zaten wij er zo'n kilometer 
of meer bij vandaan en dat scheelt natuurlijk. Ik hoefde niet 
bang te zijn voor een geweerkogel of zo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hannes te paard bij de artillerie.  
 
Wij zijn ook geen krijgsgevangen genomen. We waren 
s'nachts terug getrokken naar Vreeswijk en na de capi-
tulatie zijn we eerst terug gegaan naar Wamel en vandaar 
naar huis.  
Ik heb tijdens die dagen maar één Duitser gezien. Dat was 
op het moment dat wij stukken in stelling brachten, toen 
werd er één krijgsgevangen genomen. Volgens mij was het 
een parachutist.  
Pieter de Bruin uit Gouderak is wel aan de Grebbeberg 
gesneuveld die was infanterist. Dat is jammer voor die 
jongen en ook voor z'n moeder. Ja, ik heb hem gekend 
maar hij was een stuk jonger dan ik.  
Weet je wie ik ontmoet heb in dienst, één van die jongens 
van Blanken die bij de politie was. Hij is later inspecteur 
geworden in Gouda.                                                              >> 
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En ook een broer van Dirk Loendersloot, een oom van Jo, die 
was infanterist en woonde in Limburg.  

Die jongen van Blanken dat was een aardige kerel, hij werd op 
hetzelfde adres ingekwartierd als ik in Wamel. Toen ik weg 
ging kwam hij er in.  

Toen ik na de meidagen terug kwam ben ik weer bij van Vliet 
in de steenplaats gaan werken maar in 1942 moest ik naar 
Duitsland. Ik heb daar gewerkt bij een aannemer in München 
met m'n broer Piet en Kees Feijtel, Huib de Bruin en Janus 
Evengroen. Nee, daar was het ook niet best, hard werken en 
weinig eten.     Maar op een dag zei m'n broer Piet; nee hij zei 
nooit veel maar liet hem maar schieten, "Ik weet mensen die 
zitten te snakken naar een beetje cement en wij naar brood, 
daar moeten we wat aan doen"  

Hij ritselde een halve auto met cement en hij kwam met 
broodbonnen terug. Nee, niet met brood, bonnen moest hij 
hebben, daar hadden we langer wat aan.  

Toen ik na de oorlog terug kwam uit Duitsland ben ik niet 
meer naar de steenplaats gegaan. Ik ben toen gaan werken op 
de krijtfabriek van Vingerling in Gouda. Daar ben ik ongeveer 
elf jaar geweest.  

Het was geen slechte baas maar het werk wel, erg stoffig. Ik 
was op tijd weg want ik geloof dat er van de mensen waar ik 
daar mee heb gewerkt er niet één meer leeft.  

Daarna heb ik nog 21 jaar bij Houthandel Heuvelman in 
Ouderkerk gewerkt.  Toen ik 65 jaar was ben ik gestopt met 
werken en ik heb nooit meer wat gedaan voor 'een baas. Alleen 
op het voetbalveld, daar heb ik nog jaren lopen rommelen, 
schoonmaken en opruimen. Want dat vind ik fijn als het daar 
netjes is. En als ik nu wel eens op het voetbalveld kom dan loop 
ik eerst altijd even rond om te kijken hoe het er uit ziet,maar 
het is altijd keurig in orde op het veld van “Gouderak”.           



 “ G O L D E R A K E “ 

Allereerst iets over de naam van het dorp Gouderak. Het eerste gedeelte 
van deze naam slaat op die van de stad Gouda. Vroeger werd deze stad 
"In der Goude", Ter Goude of "Die Goude" genoemd. Ook gebruikte 
men wel de Latijnse naam "Golda" of "Govda", waaruit later de 
huidige naam Gouda is ontstaan.  

Al deze namen waren afgeleid van de rivier de Gouwe, die met de 
Hollandsche IJssel bij de stad samenvloeide en dus voor de handel 
economische voordelen kon opleveren.  

De aanduiding "rak" is de oude benaming voor een recht stuk 
vaarwater of een strook grond er langs. Vrijwel zeker werd hiermee 
bedoeld het rechte stuk van de Hollandsche IJssel, dat vanaf het 
Beijersewegje naar Stolwijkersluis loopt. Sprak men bij de scheepvaart 
over het "Goudsche rak", of het "Ter Goude Rak", dan ligt het voor de 
hand dat hieruit de naam Gouderak ontstond.  

Voor het eerst komt deze naam als "GOLDERAKE", in het jaar 1274 
voor. Het kapittel van St. Salvator te Utrecht, later bekend als het 
kapittel van Oud Munster, bezat als leengoed van de Duitse keizer het 
gebied van de benedenloop van de Lek en IJssel, waarin zich o.a. ook 
Gouderak bevond.  

Op 22 juni 1274 werd een stuk getekend waarin Dirc van Urckenrode, 
proost een aartsdiaken van Oud-Munster te Utrecht verklaart, dat de 
kanunnik Egbertus zijn landerijen tussen Gouderak en IJsselmonde en 
de visserij in de Lek bij Schoonhoven heeft afgestaan ten behoeve van 
het kapittel.     "Stale jacentes infra Golderake en Yslemude in flu-
mine Ysle"  
Een paar eeuwen later, bij de stichting van de kerk in 1658 kwam de 
naam van het dorp als "Gouderack" voor. Onze Historische Vereniging 
werd dus genoemd naar de oudste benaming van ons dorp: 
"Golderake", die hopelijk nog lang in deze huidige vorm zal blijven 
voortbestaan.  
A.U. 


