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27.
Uit de bezittingen van, de in 2004 overleden, mevrouw
Adriana van Baaren-de Jong ontvingen we een aantal foto’s,
waaronder de foto op de vorige pagina.
De foto is genomen op 23 juni 1927 en betreft kennelijk een
schietvereniging. We zien in het midden een roos en de man
gehurkt rechts heeft een geweer in zijn hand.
Enkele personen menen wij wel te herkennen n.l.: de man
gehurkt links Arie Borst; staande geheel links Hendrik de
Jong (de vader van de mevrouw waar de foto vandaan komt);
tweede van links is onderwijzer Piet Beijen; derde van links
misschien Klaas Bouwman; tweede van rechts misschien
Teunis van Schieveen.
Maar verder kunnen wij niemand herkennen. Ook de
betekenis van B.V.L. is ons onbekend.

Kan iemand ons verder helpen?
Verenigingsfoto’s
In verband met een fototentoonstelling tijdens
Open Monumentendag op zaterdag 10 september
a.s. zijn wij op zoek naar verenigingsfoto’s. Dat
geldt voor zowel kerkelijke als neutrale
verenigingen.
Ook ander zaken die met het verenigingsleven te
maken hebben zijn welkom.
We hebben in ons archief al veel fotomateriaal van
verenigingen maar toch zijn wij er van overtuigd
dat er nog veel meer is.
Als U denkt iets te hebben neemt dan contact op
met één van de bestuursleden.

3.
Bij de foto op de voorpagina.
Op deze foto is de steenplaats “Gouderak” nog
volop in bedrijf.
Op pagina 22 van dit bulletin leest U echter dat de
laatste restanten van deze steenplaats thans
worden gesloopt.
De steenplaatsen hebben in het verleden veel
betekend in ons dorp en werkgelegenheid
verschaft. Maar door de kinder- en vrouwenarbeid
die er plaats vond moeten we er niet met weemoed
aan terug denken maar blij zijn dat die tijd ver
achter ons ligt.
Toch wilden we er, uit historisch oogpunt, enige
aandacht aan schenken

Gouderakse bedrijven.
In de serie over Gouderakse bedrijven, waarin wij
eerder aandacht schonken aan de scheepswerf van
Vlaardingen, aannemersbedrijf Dirk Verstoep en
de Pletterij hebben wij in dit bulletin een artikel
opgenomen over het ontstaan en de geschiedenis
van het veetransportbedrijf van Verstoep waarvan
wij nog dagelijks de grote veeauto’s door ons dorp
zien rijden.

4.

25.

Het eerste Gouderakse Transportbedrijf.

De presentatie van het boek zal plaats vinden op

door Piet Verstoep Lzn.
In 1923 is Leen Verstoep (1899 - 1977) in Gouderak een
gemotoriseerd transportbedrijf begonnen, en wel op het
‘Voorpad’, wat nu de Smitsstraat is.
Zijn eerste kleine vrachtauto was een T-Ford; deze auto had
voor spaakwielen met luchtbanden; de achterwielen waren
ijzeren velgen met massieve rubberbanden, z.g.n. cushionbanden. De auto had een vierhoekige, dichte cabine en een
open laadbak.
(foto 1)

foto 1.

Leen Verstoep met z’n T-ford,
de kleine jongen is Janus.

zaterdag 24 september a.s. om 10.30 uur
in het Dorpshuis.
U bent allen van harte welkom maar U ontvangt voor deze
bijeenkomst nog een aparte uitnodiging.
Bij de presentatie willen we dan Het Dorpshuis weer
aankleden en inrichten zoals bij de presentatie van het
boerderijboek in 2003, maar dan nu in de sfeer van winkeltjes
en bedrijfjes.
Wij hebben daar ook uw medewerking voor nodig. Heeft U
winkelbussen, stopflessen, oude verpakkingen, reclameplaten,
reclamemateriaal, gereedschappen, of wat ook, laat het één
van de bestuursleden weten en wij komen het graag bij U
ophalen. U krijgt het natuurlijk weer terug.
Ook ideeën zijn van harte welkom.

24.

5.

Middenstand en Ambachten.

De ontwikkeling in de auto-industrie ging echter snel vooruit;
er werden grotere vrachtauto's gemaakt. In 1930 heeft Leen
Verstoep een Ford V-8 vrachtauto-chassis gekocht.
Carrosseriebouwer Thijmen Clay in Gouderak heeft de
carrosserie van deze Ford V-8 gebouwd. De opbouw op de
laadbak, nodig voor veevervoer, kon van de laadbak worden
afgehaald; zodoende kon de auto ook voor ander vervoer
worden gebruikt. (foto 2)

Het boek over de Gouderakse Middenstand en Ambachten
begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen.
Het is alleen verbazingwekkend hoeveel winkeltjes, zaakjes
en bedrijfjes er in Gouderak zijn geweest en we trachten om
aan allen enige aandacht te schenken. Aan de één wat meer
dan aan de ander en we zijn ons ook bewust dat we nog
iemand of iets zullen vergeten.

foto 2.

1931

In 1931 is Leen Verstoep van het Voorpad (Smitsstraat) naar
de Kerkhoflaan verhuisd.
In de jaren dertig (1930 - 1940) was het in economisch
opzicht, een moeilijke tijd (crisisjaren).
Alle mogelijke autovrachten werden door Leen Verstoep
uitgevoerd, zoals; vervoer van koeien en kalveren naar de
veemarkten in Rotterdam, Utrecht en Den Bosch voor
verschillende boeren en op donderdag vervoer van partijen
kaas naar de kaasmarkt in Gouda.

6.

23.

Periodiek vervoer van balen stro, aardappelen, witlof en
bieten, zijnde veevoer, naar de boeren.
In de herfst vervoer van suikerbieten uit Zevenhuizen en
Moerkapelle naar de suikerfabriek in Puttershoek;
( de bieten moesten met de riek worden geladen). Op de
terugweg vanaf de suikerfabriek werden vrachten pulp
vervoerd en bij de boeren gelost.

De eerste die verdween, in 1903, was de steenfabriek “Altena”
van de heer Bomans, die stond net buiten het dorp naast het
watergemaal “Verdoold”.
In 1909 werden “De Korte Snelle” van de heer A. van Langen
aan de Kattendijk, waar toen de rietmattenfabriek van Boers is
gekomen en “Valkenstein” van de heer Haverkamp, die was
gelegen op de plaats waar nu ongeveer het terrein van Teus van
der Vlist is, gesloten. Het huis, waar de familie Clay woont, was
het steenbakkershuis.
In 1918 volgde Steenfabriek “IJsselzicht” van de heer Key
(voorheen de heer Smits), die midden op het dorp stond ter
hoogte waar nu het veer is en de School met de Bijbel.
In 1925 werd ook de produktie in de steenfabriek, die ook de
naam “IJsselzicht” droeg, van de heer van Houweninge gestopt
en al spoedig daarna werd de fabriek gesloopt. Het huis van de
heer van Houweningen, dat stond aan de buitenzijde van de dijk
ter hoogte waar nu het voetbalveld is, heeft er nog tot 1937
gestaan.
De steenfabriek “De Lindenboom” van de heer R.U.
Jongenburger, die was gevestigd op de plaats waar nu Riethandel
E. Prosman is gevestigd, heeft nog geproduceerd tot 1946 en is
toen ook gesloten.
Toen was er dus nog maar één over en dat was Steenfabriek
“Gouderak” van W. van Vliet.
Deze heeft het nog lang vol gehouden want pas in maart 1960
waren ook zij gedwongen de poorten te sluiten.
Het enige dat nu nog herinnert aan de steenplaatsen in Gouderak,
is de naam Smitsstraat. De heer Smits was de voorlaatste eigenaar
van de steenplaats in het dorp en zijn erven schonken aan de Ned.
Hervormde Kerk het orgel.

Leen Verstoep was tevens agent van de Coöperatie “De
Producent” in Gouda. Als agent van de coöperatie heeft hij er
steeds voor geijverd om veevoeder (zakken meel) bij de boeren
leden van de Producent, aan de man te brengen. Het bestelde
veevoer werd door hem met de vrachtauto bij de boeren
bezorgd. (foto 3)

foto 3. links op de foto Leen Verstoep, rechts Kees Huisman,

bij de boerderij van Pieter Blanken.

22.

7.

De laatste restanten van een
historische industrie gesloopt.

Tijdens de mobilisatie in 1939 is de Ford V-8 vrachtauto door
de Nederlandse regering - ten behoeve van het leger gevorderd en afgevoerd.

Als U dit bulletin ontvangt, zijn waarschijnlijk de laatste
restanten van de Steenfabriek “Gouderak” van W.van Vliet
(de eerste steenplaats zoals hij werd genoemd), verdwenen.

In 1940 heeft Leen Verstoep een nieuw vrachtauto-chassis
gekocht, merk Opel Blitz. Ook voor deze auto heeft Thijmen
Clay een carrosserie gebouwd welke geschikt was voor
veevervoer. Maar ook weer afneembaar zodat de auto voor
ander vervoer geschikt was.
In de bezetting is de Opel-vrachtauto echter door de Duitsers
gevorderd en meegenomen.
In de bezettingstijd heeft het transportbedrijf noodgedwongen enkele jaren stil gelegen.
Voor het uitvoeren van een transportbedrijf is een z.g.n.
Tonnage-vergunning vereist. Deze vergunning wordt
afgegeven door de Rijksdienst Wegverkeer.

De laatste restanten onder de slopershamer.

Vijfenveertig jaar nadat de laatste stenen uit de oven kwamen,
hebben de restanten van deze steenfabriek aan het Middelblok
gestaan, als een herinnering aan de historie van de fabricage
van de IJsselsteentjes in Gouderak.
Aan het einde van de 19e eeuw waren er in Gouderak nog zeven
steenfabrieken. Doordat het ijsselsteentje werd verdrongen
door het grotere formaat van de Waalstenen, die langs de grote
rivieren werden gefabriceerd, moesten de steenfabrieken langs
de Hollandsche IJssel gaan sluiten. Er is nog even geprobeerd
om ook hier een groter formaat stenen te maken, maar dat
lukte niet omdat de klei uit de IJssel daar niet geschikt voor
was.
>>>

Leen Verstoep was in het bezit van een tonnage-vergunning,
maar na de bevrijding is deze vergunning overgeschreven op
naam van zoon Janus. (1924).
Janus heeft het transportbedrijf toen overgenomen en
voortgezet; in 1947 is hij begonnen met een Amerikaanse
legerauto, merk Dodge. Deze legerauto is eveneens door
Thijmen Clay omgebouwd en geschikt gemaakt voor veevervoer; ook deze opbouw was afneembaar.
Janus heeft het transportbedrijf toen overgenomen en
voortgezet; in 1947 is hij begonnen met een Amerikaanse
legerauto, merk Dodge. Deze legerauto is eveneens door
Thijme Clay omgebouwd en geschikt gemaakt voor veevervoer, ook deze opbouw was afneembaar. (foto 4)

21.
Wentelteefjes
16 sneden oud brood, 3 eieren, 125 gr. boter, 50 gr. suiker, ½
ltr lauwe melk, kaneel.
Snijd de korsten van de boterhammen. Klop de eieren met de
kaneel en de suiker, schenk de melk erbij en week het brood
in deze saus.
Zorg ervoor dat de boterhammen niet breken, laat ze even
uitlekken alvorens ze in de gebruinde boter lichtbruin te
bakken.
Met suiker bestrooid opdienen.

foto 4.
Foto 5.

Janus bij zijn eerste eigen auto.
Janus en Maas bij de nieuwe aanwinst.

Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september a.s. is het weer Open
monumentendag.
Op die dag zal de Ned. Hervormde Kerk weer
worden opengesteld van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Het ligt in onze bedoeling om tijdens deze
openstelling een tentoonstelling in te richten met
foto’s en andere zaken over het kerkelijke
verenigingsleven in Gouderak.

20.

9.

Omdat de gerechten, die we tijdens onze jubileumdag op 16
april hebben geserveerd, zo goed in de smaak zijn gevallen,
(letterlijk en figuurlijk) laten we onderstaand enkele recepten
volgen.

Door toename van het veetransport was verdere uitbreiding
nodig. In 1953 heeft Janus een tweede vrachtauto
aangeschaft en ook deze auto is geschikt gemaakt voor
veevervoer.

Kaantjes

(Reuzelkaantjes - varkenskaantjes)

Deze worden gemaakt van rauwe reuzel en worden in een
braadpan of pan met dikke bodem, op hoog vuur onder
voortdurend roeren uitgesmolten.
Als de stukjes mooi bruin zijn, worden ze er met de
schuimspaan uitgeschept (goed laten uitlekken) en op grauw
papier of in een vergiet gelegd, zodat het vet er verder uit kan
lekken.
Zout en peper worden naar smaak toegevoegd. Wat in de pan
achterblijft, na het uitscheppen van de kaantjes, is zuiver
reuzel.
Gebakken grutjes
125 gr. Gortgrutjes, ¾ ltr karnemelk, ± 15 gr. bloem, 50 gr.
boter of margarine, 75 gr. suiker, snufje zout.
Maak van de grutjes en de karnemelk een papje in een pan
met dikke bodem. Doe er iets zout bij en breng alles al
roerende aan de kook. Laat de grutjes nu in ongeveer 25 min.
goed gaar worden, terwijl u af en toe roert. Spoel twee
soepborden om met koud water. Roer als de pap gaar is de
suiker erdoor. Giet de pap zodra de suiker erdoor is, in de
twee diepe borden en laat ze koud en stijf worden. Bestrooi de
koude plakken aan beide kanten met bloem, snijd ze in punten
(acht of vier) en bak de punten in de boter vlug aan beide
kanten goudbruin.
Dien ze op met stroop of bruine suiker.

Maas met een vracht stro.

Broer Maas is in 1953 als chauffeur van de tweede auto bij
Janus gaan werken. (foto 5)
Omdat de ruimte aan de Kerkhoflaan voor twee auto’s te
klein was, heeft Janus het perceel weiland naast de Scheisloot,
van bakker Ooms gekocht. In 1953 is op dat perceel de garage
gebouwd.
In het begin van de jaren vijftig had de gemeente grond nodig
voor woningbouw. In goed overleg heeft de gemeente
Gouderak toen een deel van het land langs de Scheisloot van
Janus Verstoep gekocht.

10.

19.

Op dat gekochte deel zijn nadien woningen gebouwd en is een
gedeelte van de Karel Doormanlaan en de Staringhlaan
aangelegd. De garage bij de Staringhlaan is later herbouwd en
uitgebreid.
Het veetransport bleef echter toenemen en 1964 heeft Janus
een derde auto voor veevervoer aangeschaft.

Foto 8.

v.l.n.r. Maas, Joop v.d. Vlist en Janus met zoon.

In dat jaar is Joop van der Vlist in dienst gekomen. Joop
heeft van 1964 tot 1976 als chauffeur bij Janus gewerkt.

Op deze plaats willen we Wijnand Pols bedanken die voor
een perfecte aanlegplaats had gezorgd en zelfs de loper
voor ons had uitgelegd. En Berthus had, als ervaren
chauffeur, gezorgd dat alle auto’s netjes geparkeerd
stonden.

18.

11.

De bootreis naar Rotterdam.

Ook de bootreis op 7 mei naar Rotterdam was een geslaagde
en gezellige dag. Om half negen werden de 140 passagiers op
de “Merijntje Gijsen” ingescheept en de koffie met gebak
stond reeds klaar. Ook het weer werkte enorm mee zodat
gedurende de gehele reis iedereen, die dat wilde, ook op het
dek kon genieten van de tocht over de IJssel.
Alleen tijdens het bezoek aan het scheepvaartmuseum kwam
Pluvius ons gezelschap houden maar daar hebben we in het
prachtige gebouw, waar zoveel te zien en te genieten was, niet
veel van gemerkt.
Tijdens de tocht door de Rotterdamse havens en de terugreis
naar de thuishaven in Gouderak was het weer prachtig weer
en konden we weer buiten zitten en volop genieten.

Foto 6. Maas bezig met het lossen van varkens. (1955)
In de plaats van Joop is Bart Vermeulen in 1976 als chauffeur
in dienst gekomen.
Ook in het verleden was het hard werken om het vee te
vervoeren. De koeien, kalveren en varkens moesten vroeg op
de markt worden afgeleverd. Daarom gebeurde het laden
meestal in de nachtelijke uren. De dieren werden in kleine
aantallen bij de verschillende boeren opgehaald en naar de
markt of naar het slachthuis vervoerd.

12.

17.

De boerderijen zijn veelal alleen via een smalle weg (B- weg)
te bereiken.
De chauffeurs van de veewagens moeten een goede wegbekendheid hebben, om te weten hoe de verschillende
boerderijen bereikt kunnen worden.
Zoals vermeld, rijden de chauffeurs meestal in de nacht
over een B-weg naar de betreffende boerderij. Deze wegen
zijn smal, vaak slecht verlicht en in de winter kunnen de
wegen besneeuwd of glad zijn. In het algemeen mag er niet
met een vrachtauto op een B-weg worden gereden.

We hebben die dag dan ook alleen maar blijde en vrolijke
gezichten.
We
kunnen dan ook
zeggen; Het was
een dag om in te
lijsten.

Door de Rijksdienst Wegverkeer is voor de veetransportauto's een aparte vergunning afgegeven, om met deze auto's
op een B-weg te mogen rijden.
De chauffeurs van de vee- auto's hebben altijd schadevrij
gereden, dankzij kun ervaring en bekwaamheid. Eenmaal
is, buiten schuld van de chauffeur, een met varkens beladen
auto op een polderweg gekanteld en in het water
terechtgekomen.
De oorzaak was een, door personeel van de PTT, in de weg
gegraven kabelgleuf; deze gleuf was niet - zoals wettelijk is
verplicht - afgebakend met hekken en lampen. Door de
politie is proces-verbaal opgemaakt; na een proces is de
PTT wegens nalatigheid, veroordeeld tot het vergoeden van
de door Janus Verstoep geleden schade.
Het wagenpark is in de loop der jaren uitgebreid en
daardoor is er meer personeel in dienst gekomen.
Vanwege het aanbod is het bedrijf uitsluitend een
veetransportbedrijf geworden.

16.

Een dag om in te lijsten.
Op zaterdag 16 april hebben we in het Dorpshuis het 10-jarig
bestaan van onze vereniging gevierd en we kunnen, zonder te
overdrijven, spreken van een fantastisch geslaagde dag.
De grote zaal van het Dorpshuis was de gehele dag gevuld en
tussen de vier honderd en vijf honderd bezoekers hebben
genoten van de enorme gezelligheid die er die dag heerste.
Duizenden foto’s, op de borden en in de albums, en de film uit
1964 zorgden voor het oproepen van veel herinneringen.
Ontmoetingen van mensen, die elkaar in jaren niet hadden
gezien of gesproken, waren er verantwoordelijk voor dat de dag
ook een reünie-achtig karakter kreeg.
De heerlijke (ouderwetse) gerechten en drankjes, door een
aantal dames met zorg bereid, werden ruimschoots
aangesproken.

13.
Ook de wettelijke eisen waaraan veewagens moeten
voldoen, worden van Overheidswege steeds geactualiseerd.
De auto's hebben een vaste opbouw, dat wil zeggen, dat ze
uitsluitend voor veevervoer geschikt zijn.
Sinds 1985 zijn de veewagens voorzien van een
hydraulische laadklep en beweegbare tussenvloeren;
hierdoor kunnen de varkens en biggen per lift naar de 2e
of 3e vloer worden geladen.
Enkele wagens zijn voorzien van een weeginstallatie; de
nieuwste laadbak van de veeauto is ook voorzien van een
ventilatie systeem, om het welzijn van de dieren te
verhogen.
Tengevolge van de varkenspest in 1995 en daarna de monden klauwzeer epidemie, zijn de wettelijke eisen m.b.t. de
hygiëne, in het veetransport aangescherpt. Dat betekent dat
elke veewagen na lossing moet worden gereinigd en
ontsmet.
Steekproefsgewijs wordt door een ambtenaar van de
Algemene Inspectie Dienst (AID), tijdens het transport,
controle gehouden ten aanzien van het welzijn van de
dieren, de beladingsgraad, de reiniging en de ontsmetting.
Daarboven is er nog het keurmerk "Veewaardig Vervoer",
hetwelk extra eisen stelt aan de opleiding van het personeel
o.a. met betrekking tot het omgaan met de dieren tijdens
het transport.
Maas Verstoep heeft in 1989, wegens een heupoperatie, zijn
werk als chauffeur moeten beëindigen.

15.

14.

De aanmelding van de vrachten geschiedt via telefoon,
faxapparaatuur en E-mail, naar het bedrijfskantoor.
Op dit kantoor wordt de verdeling van de aangeboden
vrachten over de beschikbare veewagens geregeld en indien
nodig, de planning van een aantal charters.
Dirk Verstoep is als zelfstandig ondernemer aangesloten bij
de Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland,
gevestigd te Zoetermeer.
Hij is vice-voorzitter van de “Saveetra” ( Samenwerkende
veetransporteurs), zijnde een deelorganisatie van TLN.
Piet Verstoep Lzn.
Dirk Verstoep jr. voor één van de veetransportauto’s

Op 15 maart 1988 heeft Janus Verstoep het veetransportbedrijf overgedragen aan zoon Dirk (1964).
Janus heeft ruim 40 jaar, zonder onderbreking, het bedrijf
geleid en daadwerkelijk als chauffeur aan het vervoer van
vee meegewerkt.
Thans (2005) zijn vijf moderne veetransportwagens in
bedrijf en er zijn vier chauffeurs in vaste dienst.
Bart Vermeulen is reeds 29 jaar onafgebroken als
chauffeur in het bedrijf werkzaam.
Voor het te vervoeren vee zijn ook vijf aanhangwagens
beschikbaar.
In de cabine heeft de chauffeur de nodige communicatiemiddelen ter beschikking.

Wij bedanken Piet Verstoep voor het schrijven van dit
artikel over de historie van het transportbedrijf,
waarmee zijn vader is begonnen, dat zijn broer Janus
heeft voortgezet en thans wordt gerund door diens zoon
Dick.
En wij bedanken de firma D.L. Verstoep voor de royale
bijdrage aan de drukkosten van het bulletin waarin dit
artikel is opgenomen.
Het bestuur van de Historische Vereniging
“Golderake”.

