Historische

vereniging

GOLDERAKE

Pastorie van de Ned. Herv. Kerk te Gouderak. 1845 – 2001.

Bulletin no. 20.

juli 2001.

-2Bulletin van de Historische Vereniging
e

“Golderake”

6 jaargang – nummer 1.
Redactieadres: Dorpsstraat 52,
2831 AR Gouderak
telefoon 0182-373368
Het bestuur:
voorzitter:
Dirk van Dam, Dorpsstraat 52,
2831 AR Gouderak
tel.0182-373368
secretaris:

Tini Twigt, Weegbree 23,
2831 VR Gouderak
tel. : 0182-374506

penningmeester: Corrie Loendersloot – de Leede,
Essendreef 1,
2831 XM Gouderak
tel.: 0182-372616
bestuursleden:

Bram Baas, Fresia 38,
2925 EL Krimpen a/d IJssel
tel. 0180-580120
Han Boevé, Middelblok 152,
2831 BR Gouderak
tel. 0182- 374147
Ria den Hertog-Trouwborst, Smitsstraat 30,
2831 AG Gouderak
tel.: 0182-374843
Adri Uitbeijerse, Populierenhof 14,
2831 VG Gouderak
tel. 0182-374779

bankrek. van de vereniging: 32-25-00-494
bij de Rabobank, t.n.v. H.V.Golderake

-3In Memoriam.
In de afgelopen periode zijn er weer twee leden van de
Historische Vereniging “Golderake” overleden en wij
gedenken hen in verdriet, maar ook met dankbaarheid.
Op 28 februari 2001 overleed mevrouw D. van Herk – van
Dam die woonde aan de Dorpsstraat 104 in de leeftijd
van 73 jaar.
Vanaf de oprichting van onze vereniging is Dit van Herk
lid van “Golderake” geweest en heel enthousiast bezocht
zij de ledenbijeenkomsten en nam ze deel aan de
verschillende excursies.
Aan het leven van deze moedige dorpsgenote is nu een
einde gekomen en wij blijven met liefde en respect denken
aan haar unieke persoonlijkheid.
Na een moedig gedragen ziekte is op 3 mei 2001 van ons
heengegaan de heer Catharinus de Jong op 43 jarige
leeftijd. Hij woonde met zijn moeder op Essendreef 26 en
zij waren samen al enige jaren lid van de historische
vereniging en genoten van de activiteiten die er
georganiseerd werden.
Wij zullen de sympathieke Catharinus de Jong in ons dorp
en ons midden missen.
Wij wensen de kinderen van Dit van Herk en de moeder
van Catharinus de Jong veel sterkte toe bij het verwerken
van het grote verlies.
Het bestuur.
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De excursie naar Nijkerk en Spakenburg.
Op zaterdag 12 mei j.l. hebben we met drie en zestig personen
een zeer geslaagd uitstapje gemaakt naar Nijkerk en
Spakenburg.
Om 9 uur vertrokken met een volle bus en volgauto naar het
watergemaal “Hertog Reijnhout” in de polder bij Nijkerk.
Het bezichtigen van dit authentieke stoomgemaaltje alleen al
was de reis waard maar ook het verblijf, daar midden in de
polder, voorzien van een heerlijke kop met plaatselijk gebak en
prachtig weer, was fantastisch. Het was dan ook maar moeilijk
om de mensen weer in de bus te krijgen.
Daarna werd de reis vervolgd naar Spakenburg. In dit
vissersplaatsje, dat vroeger aan de Zuiderzee lag, werd ons eerst
een heerlijke lunch voorgeschoteld en volledig verzadigd werd
daarna een bezoek gebracht aan het plaatselijk museum.
Een bezoek dat meer dan de moeite waard was want op een
natuurlijke wijze werd het vroegere dagelijks leven van vissers
en boeren in beeld gebracht. Tevens was er nog voldoende tijd
om het prachtige plaatsje verder te bezichtigen. Het oude
scheepswerfje, waar oude houten visserscheepjes worden
gerestaureerd, trok b.v. veel belangstelling.
Voldaan en in opperbeste stemming werd aan het einde van de
middag de thuisreis naar Gouderak weer aanvaard.
-o-o-o-o-o-
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Wat werd gesloopt.
In de rubriek “Wat werd gesloopt”, die zo nu en dan in ons blad
terug komt, willen we dit keer aandacht besteden aan de
pastorie van de Ned. Herv. Kerk die enige tijd geleden werd
gesloopt en waar voor in de plaats een nieuwe wordt gebouwd.
De oude pastorie, die werd gebouwd in 1845, kwam toen in de
plaats van de eerste pastorie die dateerde van 1659.

Een foto van de pastorie zoals die in 1845 werd gebouwd,
omstreeks 1927 werd de witte voorgevel aangebracht.
Natuurlijk is het altijd jammer als een oud pand, dat vele jaren
gezichtsbepalend is geweest, uit het dorpsbeeld verdwijnt. Er
zijn echter twee redenen dat we met de sloop van de pastorie
kunnen instemmen.
>>>
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verkeerde dat het praktisch niet te restaureren was en de
financiële middelen daartoe bij de kerkvoogdij ontbraken.
In de tweede plaats omdat de pastorie door de jaren heen zowel
in- als uitwendig drastisch was verbouwd en totaal niet meer
leek op de oorspronkelijke bouw uit 1845.
De rechthoekige witte voorgevel bij voorbeeld werd pas in 1927
aangebracht.
Nu door een zakelijke overeenkomst met de Rabobank aan de
kerkvoogdij de mogelijkheid werd geboden om een nieuwe
pastorie te bouwen in de stijl van het oorspronkelijke huis
kunnen en mogen we dat alleen maar toejuichen.

Deze steen is uit de oude
pastorie verwijderd.
Hierop zijn de namen
vermeld van de toenmalige
kerkvoogden.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe pastorie
in volle gang en op de volgende pagina laten we zien hoe deze er
uitwendig komt uit te zien.
>>>
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zien dat er veel overeenkomsten zijn met de oorspronkelijke
pastorie uit 1845.

De kapconstructie, de dakkapellen en de vier ramen met in het
midden de voordeur herinneren allemaal aan de oorspronkelijke
bouw. Je zou bijna denken dat de oude foto’s uit het archief van
onze vereniging architect Bikker als voorbeeld hebben gediend.
Dit schijnt echter niet het geval geweest te zijn.
Wanneer het huis (de pastorie) gereed is begint er een nieuwe
historie binnen het kerkelijk leven van de Ned. Hervormde
Gemeente in Gouderak.
De eerste bewoners zijn normaal gesproken reeds bekend, dat
zal Ds.Weerd en zijn gezin zijn.
Op de volgende pagina’s hebben wij op een rij gezet welke
dominees de oude pastorie hebben bewoond.
-o-o-o-o-o-
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De achttien dominees die de oude pastorie hebben
bewoond tussen 1845 en 2000.
1 - HENDRIK BRON - (1830 - 1861)
Geboren 11 april 1802 te Dordrecht. Zijn ouders waren
Marinus Bron en Emerentia Tiesman. Hij werd predikant
te 't Woud (bij Delft) op 10 juni 1828. Beroepen te
Gouderak op 28 september 1830 en bevestigd op 12
december 1830, door ds. L. Nijhoff, predikant te Gouda.
Ds. Bron vierde zijn 25-jarige predikdienst op 13 juni 1852
te 't Woud en te Gouderak op 16 december 1855.
Hij overleed op 31 oktober 1861 te Gouderak en werd
alhier begraven.
Zijn zoon Marinus was van
1863 tot 1890 burgemeester
van Gouderak.

Ook deze werd te Gouderak begraven
en een monument op de begraafplaats
herinnert daar aan.
>>>

-92 - JACOB MOULIJN - (1862 - 1864)
geboren in 1835, wonende te Broek op Langendijk.
Kandidaat te Utrecht in 1861 en werd in ditzelfde jaar
naar Gouderak beroepen op 9 december.
Bevestigd te Gouderak: 9 maart 1862 door ds. Cramer,
predikant te Oude en Nieuwe Wetering. Beroepen in juli
1864 naar Amerongen en te Gouderak afscheid gepredikt
op de 13e oktober 1864. Andere gemeenten: Amerongen
1864 - Weesp 1868 - Nijmegen 1879, op 9 maart.
Vice-scriba en Questor.
3 - JOHANNUS ARNOLDUS VAN WIJK - (1865 - 1874)
Gekomen uit Bunschoten en beroepen naar Gouderak: 7
februari 1865. Bevestigd te Gouderak op 21 mei 1865 door
ds. G. Boer uit Ouderkerk a.d. IJssel. Vertrokken naar 't
Woud 14 juni 1874.
4 - THOMAS HOOG (IMJzn) - (1874 - 1879)
Geb. 1829, kandidaat N-Brabant 1853. Predikant te
Hoogvliet op 7 januari 1855. Hij werd benoemd tot
predikant in N.O. Indië de 13e april 1864 en als zodanig
bevestigd te 's-Gravenhage, op 6 juli 1864.
Predikant te Pamakassan 1865, Banda 1866 en Makassar
1868. Nadien benoemd voor Batavia en in 1869 met verlof
teruggekeerd naar Nederland. Gepensioneerd in 1871,
predikant te Diemen op 14 januari 1872, te Sluipwijk 22
maart 1874.
Bevestigd te Gouderak: 4 oktober 1874, door zijn broer ds.
M. Hoog, predikant te Schiedam.
Vertrok naar
Bennebroek op 10 oktober 1879, daarna Beekbergen 1884,
Helvoirt 1886, te Buurmalsen op 11 mei 1890 overleden.
>>>

-105 - PETRUS FRANCOIS VAN DEN STEEN - (1880 - 1882)
Kandidaat Zeeland 1862, predikant te Babylonienbroek 20
december 1863, St. Jansga 1867, Ommen 1868,
Nieuwerkerk a.d. IJssel 1871, Kockengen 1877. Bevestigd
te Gouderak op 4 april 1880 door ds. B.A. de Jong,
predikant te Krimpen a.d. Lek.
Vertrokken naar Charlois/Katendrecht op 24 september
1882, daarna predikant te Wilnis 1888. Te Noordeloos
overleden 13 april 1890.
6 - JACOB KOK - (1884 - 1891)
Geboren 20 januari 1847, kandidaat Drenthe 1877.
Predikant te Wijk (bij Heusden) op 30 september 1877.
Bevestigd te Gouderak 14 september 1884 door ds. Petrus
Joh. Hopman uit Ouderkerk a.d. IJssel.
Gehuwd met Margaretha Ruempol Hamer. Ds. Jacob Kok
is vertrokken naar Opheusden op 11 mei 1891 en aldaar
overleden de 13e november 1919.
7- FRANCOIS FREDERIK JACOB VAN DE PLASSCHE - (1893
- 1897)
Gekomen van Leerbroek en bevestigd te Gouderak 26
november 1893 door ds. Kuylman van Bunnik. Vertrokken
in 1897, op 13 juni naar Hasselt.
8 - K. EEKHOF - (1898 - 1900)
Predikant te Werkhoven. Te Gouderak bevestigd 2 januari
1898 door ds. D. Boonstra te Ouderkerk a.d. IJssel.
Vertrokken naar Rouveen: 30 sept. 1900.
9 - CORNELIS VERHAGEN - (1901 - 1913)
Gekomen van Zuilen en bevestigd te Gouderak: 31 maart
1901.
>>>
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meer dan 41 jaar evangeliebediening. (Op 10 maart 1912 heeft
hij te Gouderak zijn 40-jarige ambtsbediening herdacht)
10 - PIETER KRUIJT - (1913 - 1916)
Geboren 27 augustus 1885 te Gouda. Predikant te Zegveld,
vandaar gekomen en bevestigd te Gouderak op 12 oktober
1913 door ds. B. Batelaan van Ouderkerk a.d. IJssel.
Vertrokken op 8 oktober 1916 naar Nieuwe Tonge. Was
gehuwd met de Gouderakse Elisabeth Verboom, later met
Elizabeth Stam.
11 - WILLEM LAMBERTUS MULDER - (mei 1918 - dec. 1918)
Geboren 22 juli 1887 te Ovezande, kandidaat 1915 te
Groningen en in 1916 predikant te Arnemuiden.
Te Gouderak bevestigd op 5 mei 1918 door ds. W.J.
Lokhorst uit Noorden.
Gehuwd op 8 november 1918 met Antonia M.E. Rupke,
dochter van de toenmalige burgemeester van Gouderak.
Vertrokken naar Garderen op 16 december 1918,
Benthuizen 1921, Enter 1924, Voorthuizen 1926, Huizen
1932, Hoevelaken 1933, Veenendaal 1936, Rijssen 1945,
Maartensdijk 1948, Houten 1951. Emeritaat 1 mei 1953.
12 - MARKUS BRON VERKERK - (1920 - 1924)
Geboren 8 juni 1884 te Culemborg. Kandidaat in 1907. Op
30 oktober 1910 vertrokken naar Tholen, van daar naar
Oude Tonge in 1913 en naar Polsbroek in 1917.
Bevestigd te Gouderak op 11 juli 1920 door Ds Plantinga.
Gehuwd met Pietertje Verkerk uit Gouderak. vertrokken
naar Puttershoek in 1924, vandaar naar Mijdrecht in 1927
en in 1932 naar Oude Tonge.
>>>

-1213 - C.J. LEENMANS - (1928 - 1930)
Emerituspredikant, bevestigd te Gouderak op 6 mei 1928,
door ds. F.F.J. van der Plassche, consulent. Met emeritaat
vertrokken naar Zeist op 28 september 1930.
14 - THEODORUS HESSELINUS OOSTENBRUG - (1934 1938)
Geboren 21 oktober 1910, afkomstig uit Genemuiden.
Kandidaat te Drenthe 1934. Bevestigd te Gouderak 23
december 1934, door de consulent ds. J.G. Woelderink te
Ouderkerk
a.d.
IJssel.
Vertrokken
naar
's-Grevelduin-Capelle in juli 1938, Groot-Ammers 1941,
Vlaardingen 1945, Bussum 1950. Eervol ontheven 3 mei
1963, bijstand in het pastoraat te Rotterdam, emeritus 1
oktober 1966. Predikant te Rijnsaterwoude 11 januari
1970, emeritus 1 november 1975.

Ds. T. H. Oostenbrug.
>>>

-1315 - JAN VAN VLIET - (1940 - 1946)
Geboren 30 november 1911 te Bleskensgraaf.
Kandidaat te Utrecht 1940.
Bevestigd te Gouderak 15 december
1940.
Vertrokken naar Hellouw 7 april 1946.
Vandaar in
1950 naar Zetten en Andelst, in 1960 naar Ouddorp en in
1967 naar Nederhemert.
In 1977 met emeritaat vertrokken naar Veenendaal en
daar op 12 maart 1985 overleden.

Ds. J. van Vliet
16 - JACOBUS PLOMP – (1952 - 1966)
Geboren 23 april 1904.
Kandidaat te Utrecht 1951.
Bevestigd te Gouderak op 20 juni 1952, door ds. J.D.van 't
Hof van Rotterdam - Delfshaven.
>>>
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Ds. Jac. Plomp.
Op 28 april 1966 overleden als gevolg van een auto ongeluk en
begraven op de begraafplaats IJsselhof te Gouda.
Zijn grafsteen werd geschonken door de Herv. Gemeente van
Gouderak. Ds. Jac. Plomp was gehuwd met Rookje Anna
Selders, geb. 28 juni 1910 te Jutphaas.

17 – HERBERT SMIT (1969 – 1973)
Geboren 2 januari 1942,
kandidaat 1969 – bevestigd te
Gouderak op 26 mei 1969.
Vertrokken naar IJsselmuiden
26 augustus 1973, en vandaar
naar Rotterdam – Delfshaven.
>>>

-1518 - PETRUS ALBERTUS VLOK – (1975 –1999)
Geboren 20 december 1946 te Gouda. Kandidaat te Utrecht
1974. Bevestigd te Gouderak op 31 maart 1975 door Ds. C. den
Boer van Wageningen.Gehuwd met mevr. A.Vlok – Born.
Met vervroegd emeritaat om gezondheidsredenen. Afscheid
gepreekt op 1 mei 1999 en vertrokken naar Werkhoven.

Ds. P.A.Vlok
-o-o-o-o-o-
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Berichten betreffende werving van dienstplichtigen
aan het begin van de 20e eeuw.
Enige jaren geleden is de dienstplicht in Nederland geheel
afgeschaft maar de manier waarop men werd opgeroepen en
geselecteerd is door de jaren heen ook steeds aan verandering
onderhevig geweest.
Na de tweede wereldoorlog is er een periode geweest dat iedere
jonge man van omstreeks twintig, wanneer hij werd
goedgekeurd, in dienst moest. Waren er meerdere jongens in een
gezin dan had b.v. nummer drie vrijstelling wegens
‘broederdienst’.
Maar zoals reeds in bulletin no.10 (juni 1998) is vermeld
geschiedde de werving van dienstplichtigen voor de tweede
wereldoorlog door loting. Wanneer je achttien jaar was kreeg je
een oproep om te komen loten en afhankelijk van het aantal
soldaten dat men in dat jaar nodig had moesten degenen die de
laagste nummers hadden getrokken in dienst.
De volgende krantenberichten van 100 jaar geleden bevestigen
dat.
Gouderak, 24 Oct.
Bij de heden voor

Uit de
Schoonhovense
Courant van
27 oktober 1900.

>>>

deze gemeente te Gouda plaats gehad hebben loting voor de nationale militie, werden
de nummers getrokken als volgt:
No. 1. A. van Schieveen; no. 2 P. Vink,
eenige wettige zoon; no. 3 K. Loeve; no. 4.
R. van Duivendijk; no. 5 W. Verhoeven,
broederdienst; no. 6. J. Kooij, broederdienst;
no. 7. J. den Ouden; no. 8. A. van der Vlist;
no. 9. A. de Vries;
no. 10. J.Boutesteijn,
eenige wettige zoon;
no. 11. H.Verschoor,
broederdienst; no. 12. D.Verstoep Lzn.;
no. 13. D.Pols.
Gaat men het aantal van andere jaren na,
dan zullen waarschijnlijk 3 jongelieden
hunnen militiedienst moeten vervullen.

-17En dan lezen we in de Schoonhovense Courant
van 23 maart 1901;
Gouderak, 23 maart.
- De lotelingen dezer gemeente, die een
dienstplichtig nummer trokken, zijn
ingelijfd als volgt;
A.van Schieveen bij de 4-de Reg. Inf.
Gouda.
K. Loeve bij het 1e Reg. Vest. Art. Utrecht.
R. van Duivendijk bij het 4e Reg. Inf.
Gouda.

Er moesten dus inderdaad 3 Gouderakkers in dienst en omdat
P. Vink als enige zoon waarschijnlijk als kostwinner moest
optreden werd deze vrij gesteld.
Maar voor dat er werd geloot werden de jongelui reeds aangezet
om deel te nemen aan voorbereidende militaire cursussen en
oefeningen.
Er zou instructie worden gegeven in exercitie, theorie maar ook
in schietoefeningen.
Wanneer men daar aan deel zou nemen werden aan de
dienstplichtige bepaalde voordelen in het vooruitzicht gesteld
wanneer men zou worden opgeroepen in werkelijke dienst.
Zo zou men de garnizoensplaats kunnen kiezen en ook zou een
snellere bevordering mogelijk zijn tot korporaal of sergeant.
Maar er was kennelijk toch niet zoveel belangstelling voor deze
oefeningen want regelmatig komen we in de kranten van
honderd jaar geleden berichten tegen die daar op wijzen en
aansporingen voor de jonge mannen om er toch maar vooral aan
deel te nemen.
>>>
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kwamen we het volgende ingezonden stuk tegen.
INGEZONDEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

________
Voorbereidend Mil. Onderricht.
Mijnheer de Redacteur!
Het moet een ieder die werkzaam is bij het
“voorbereidend militair onderricht” of die met
belangstelling deze zaak volgt, zeker wel
eenigszins verwonderen, dat de deelname aan dit
onderricht niet grooter is, dan ze bij den aanvang
van den cursus 1900/1901 weder blijkt te zijn.
Een iedere jonge man moest er prijs op stellen,
iets te kunnen aanleeren, wat be-trekking heeft op
de verdediging van den vaderlandsche bodem.

Dan volgen in de advertentie, breed uiteen gezet, de voordelen
die aan het volgen van de voorbereidende oefeningen zijn
verbonden en die we reeds hebben genoemd. Ook worden de
plaatsen genoemd waar men zich kan aanmelden.
En tot slot;
Ondergeteekende heeft gemeend deze zaak in
veler belang nog eens onder de aandacht
te
moeten brengen om, waar het nog tijd is om
zich voor het onderricht aan te melden,
teleurstelling voor den vervolge te voorkomen.

Mijnheer de Redacteur, dankzeggende voor
de plaatsruimte, teeken ik mij met de meeste
hoogachting,
Uw dienstwillige dienaar,
L. F. DUYMAER VAN TWIST,
1ste Luitenant der Infanterie,

-o-o-o-o-o-
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Bedrijven.
In onze voorgaande twee nummers van het bulletin
hebben wij aandacht besteed aan grotere bedrijven die in
onze gemeente gevestigd zijn geweest, Scheepswerf van
Vlaardingen en de Pletterij.
Een bedrijf dat zeker in dit rijtje thuis hoort en misschien
wel bovenaan moet staan is het Aannemingsbedrijf Dirk
Verstoep N.V.
In dit nummer en het volgende willen wij aandacht
besteden aan dit bij uitstek van oorsprong Gouderakse
bedrijf dat later is uitgegroeid tot
n van de grootste
aannemers op het gebied van weg- en waterbouw in
Nederland en ook daar buiten.

Aannemingsbedrijf Dirk Verstoep N.V.
Dirk Verstoep werd geboren op 18 februari 1893 te Gouderak
(in het huis aan de Veerstraat dat thans wordt bewoond door
een andere aannemer Jan Baas) als zoon van Jan Verstoep en
Jannigje Johanna Boer
Vader Jan Verstoep was reeds, na eerst enige jaren te hebben
gewerkt als boerenarbeider en bij de Provinciale Waterstaat, in
1903 met het aannemen van weg- en waterbouw begonnen.
De opbrengsten uit de kruidenierswinkel en het café aan de
Veerstraat moesten echter aanvankelijk nog de basisinkomsten
vormen voor het gezin waarin twaalf kinderen werden geboren
waarvan er echter veel jong zijn gestorven.
Het eerste werk dat Jan Verstoep uitvoerde was een
wegverbreding in Achterbroek en Beijerse. Dat was ook in de
periode dat dergelijke werken nog geheel met handkracht,
kruiwagen en schop werden uitgevoerd. Zeker voor een
beginnende aannemer waren er nog geen krachtiger werktuigen
beschikbaar.
>>>
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omgeving het bedrijf van de familie Zanen te Ammerstol. In
1910 besloten Jan Verstoep en Henk Zanen echter om samen
verder te gaan onder de naam Verstoep en Zanen.

Na een watersnood in 1916 moesten de dijken
van de Krimpenerwaard worden verhoogd. Ook
bij deze werkzaamheden werd Jan Verstoep
betrokken. Op deze foto zien we hem staan
(2e van rechts) met naast hem burgemeester

Rupke in de Dorpsstraat voor het Gemeentehuis
>>>
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wereldoorlog in 1918 kreeg men opdracht voor het graven van
het Wilhelminakanaal en de bouw van de daarbij behorende
kunstwerken.
Toen dit werk gereed was kwam echter ook een einde aan de
samenwerking tussen Jan Verstoep en Henk Zanen. Dit werd
mede veroorzaakt door het feit dat Jan Verstoep zich in verband
met het overlijden van zijn vrouw, op negenenveertig jarige
leeftijd, uit de zaak terug trok.
Jan Verstoep heeft later nog een aantal jaren in Gouderak aan
de Smitsstraat gewoond en de ouderen zullen hem nog wel
herinneren als de statige man met bolhoed en wandelstok.
Op 11 oktober 1953 is hij overleden.
Over de wandelstok nog de volgende bijzonderheid; Deze was
voorzien van een maatverdeling zodat hij hem kon gebruiken
als maatstok. Maar op zondag ging er een hoesje over deze
maatverdeling.

Zijn zoon Dirk was inmiddels ook in de zaak gekomen en had
reeds enkele werken uitgevoerd. En op zijn beurt associeerde hij
zich met Henk Zanen en men ging nu verder onder de naam
Zanen en Verstoep omdat nu Henk Zanen de oudste partner
was.
Het eerste werk dat door de nieuwe firma Zanen -Verstoep werd
aangenomen was de bouw van een schutsluis in het van
Starkenborghkanaal te Gaarkeuken. Dit werk werd tot grote
tevredenheid uitgevoerd en zodoende volgden nog vele
opdrachten van Rijkswaterstaat, de Nederlandse Spoorwegen en
andere overheidsinstellingen.
Ook werden Henk Zanen en Dirk Verstoep, die de naam van
hun bedrijf inmiddels hadden omgezet in Hollandsch
Aannemingsbedrijf Zanen-Verstoep n.v., betrokken bij
werkzaamheden aan de Afsluitdijk en werden er vele kilometers
dijk aangelegd voor de inpoldering van de Noordoostpolder.
>>>
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samenwerking tussen Henk Zanen en Dirk Verstoep.
Dirk Verstoep vestigde zich in Den Haag onder de naam
“Aannemingsbedrijf Dirk Verstoep”.
Het waren echter de moeilijke oorlogsjaren en men kon niet veel
meer doen dan afwachten tot de bezetting door de Duitsers
teneinde was. Aanvragen voor werken voor de Duitsers werden
door Dirk Verstoep principieel afgewezen.
Van Rijkswaterstaat en de Domeinen werden wel twee
opdrachten aanvaard maar daarbij werd wel te verstaan
gegeven dat de werken niet af
mochten komen voordat de
bezetters waren vertrokken.

Dirk Verstoep,
geboren te Gouderak,
18 februari 1893,
overleden te Wassenaar
11 mei 1980.

Bij het schrijven van dit artikel wordt gebruik gemaakt van gegevens
uit het jubileumboek ‘Volgens bestek’ en van gegevens die wij krijgen
van Leen Verstoep Dzn., (van de Waal-boerderij) die zijn hele leven
heeft gewerkt bij ‘Dirk Verstoep n.v.’ en Bos Kalis, waarin ‘Dirk
Verstoep’ later is opgegaan.
In het volgende nummer meer over het bedrijf in de naoorlogse jaren
en de betekenis er van voor Gouderak.
o-o-o-o-o-

-23De jaarvergadering en ledenbijeenkomst van 10 april.
In aanwezigheid van 59 leden werd eerst het huishoudelijk gedeelte
afgewerkt.
De aftredende bestuursleden, Tini Twigt en Adri Uitbeijerse werden
bij acclamatie herkozen.
In de kascommissie werden benoemd de heer A.Verkerk en mevrouw
P. Terlouw-Versluis. De verdere bijzonderheden uit deze vergadering
zullen in de notulen worden opgenomen.
Het programma na de pauze bestond uit een quiz en deze leverde door
de vragen, foto’s en voorwerpen weer een bijzonder geanimeerd en
gezellig samenzijn op.
Voor de voorwerpen was een beroep gedaan op het Streekmuseum
“Crimpenerhof” in Krimpen a/d IJssel en er waren ook een paar
voorwerpen bij die onze vereniging in het bezit heeft.
De voorwerpen kunnen we in dit blad niet afbeelden maar wel de
schriftelijke vragen die zijn gesteld en
n van de fotovragen.

De vraag was: Wanneer werd deze luchtfoto ongeveer genomen?

>>>

-24Aan de hand van de huizen die er nog stonden (Zellingwijk),
De huizen die nog gebouwd moesten worden (Beemd – Boezemsingel –
etc.) en de huizen die reeds waren gebouwd (Essendreef – Snip –
Kievit) was het mogelijk om met een marge van 5 jaar ongeveer het
jaartal vast te stellen.
En het juiste jaartal is 1976.
De schriftelijke vragen waren:
o Noem de namen van de boezems vanaf Stolwijkersluis tot
Schaapjeszijde.
antwoord: Veerstalblok- , Middelblok- , Stolwijkse- en
Kattendijkseboezem.
o In welk jaar werd Stolwijkersluis bij Gouda gevoegd?
antwoord: 1 februari 1965.

o Waar komt de Straatnaam Kranepoort vandaan?
antwoord: Van de polder Kranepoort die vroeger achter het
dorp lag.
o Welke straf kregen de Gouderakkers van de Baljuw van Gouda in
de Middeleeuwen?
antwoord: Het wacht houden bij het schavot in Gouda bij
terechtstellingen en het afvoeren van de lichamen van de
terechtgestelden.

o Wanneer werd de huidige (nu inmiddels vorige) pastorie
gebouwd? antwoord: 1845.
-o-o-o-o-oDe volgende ledenbijeenkomst zal worden gehouden op:

donderdag 18 oktober a.s.
Deze avond zal weer staan in het teken van

“Tussen Kitsch en Kunst”
Deze avond zal weer worden verzorgd door
de heer J. J. den Hollander uit Asperen.
En het zal deze keer gaan over;

glaswerk en kristal.
Meegebrachte voorwerpen van dit materiaal zullen weer
door hem worden besproken en getaxeerd.

-25-

De Reus van Rotterdam.
In de vorige eeuw woonde in Rotterdam de Heer R.Rijnhout die
door z’n buitengewone lengte van 2.35 meter, “De Reus van
Rotterdam” werd genoemd.

>>>

-26Ook in Gouderak is hij in de jaren 1940 en ’50 verschillende malen
geweest. Kort geleden kwamen wij in het bezit van een oude foto
van deze reusachtige man. En op de achterzijde stonden ook zijn
maten, gewicht en adres vermeld.
Bij navraag aan enkele ouderen konden zij het zich nog goed
herinneren hem te hebben gezien bij zijn bezoek aan ons dorp.

R. RIJNHOUT
Gouvernestraat 2a, Rotterdam
Telefoon 50732

Eén der grootste mensen ter wereld!
Lengte 2.35 meter
Gewicht 432 pond
Schoenmaat No. 62

Lenght 103 inch
Weight 477 Lbs.
Size of Shoes No. 62

Werkt als reclameman tijdens

Tentoonstellingen
Jaar- en Streekbeurzen
Als ook voor particulieren
Dit stond op

de achterzijde
van de foto.

Vraagt offerte
Prima referenties
Overweldigend succes verzekerd

Het wekte onze interesse en toevallig werd er kort daarna op T.V.
West een programma over zijn leven uitgezonden
De heer Rigardus Rijnhout werd geboren in 1922 te Rotterdam en
overleed in het Academisch Ziekenhuis te Leiden in 1959.

-o-o-o-o-o-

-27Contributiebetaling.
Het grootste gedeelte van de leden hebben
hun contributie over 2001 vlot betaald.
Hartelijk dank daarvoor.
Een klein aantal leden is echter nog in
gebreke gebleven, ook aan hen vragen wij
om hun handtekening onder de accept
girokaart te zetten en op te sturen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
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