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Een rustige vriendelijke man 
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In memoriam. 
Op 5 juli j.l. overleed na een langdurig ziekbed in zijn 
woning aan de Karel Doormanlaan op 79 jarige leeftijd 

 
de heer Rien Oostrom. 

 
Rien Oostrom was één van de leden van het touwbaanders-
geslacht Oostrom uit de Smitsstraat. Een rustige 
vriendelijke man die z’n gehele leven in het touw heeft 
gewerkt. Eerst als touwbaander en later, toen de touwbanen 
werden gesloten, in de fabriek bij Mudde. 
Helaas was zijn lichamelijke gesteldheid de laatste jaren  
zodanig dat van enige activiteit binnen onze vereniging geen 
sprake kon zijn. 
 
Op 14 september j.l. overleed op 98 jarige leeftijd  

 
mevrouw Teuntje Markus – Den Ouden. 

 
Mevrouw Markus was vooral in kerkelijke kringen een zeer 
bekende persoonlijkheid.  
Afkomstig uit Lekkerkerk, waar zij op 25 juni 1903 werd 
geboren, was zij door haar huwelijk met schipper Marinus 
Markus in Gouderak terechtgekomen.  Aanvankelijk voer 
zij mee met haar man op de  “Eerste Zorg”, maar later 
kwam zij met haar gezin te wonen in de Schoolstraat. 
Eerst in een van de oude huisjes, later in het huis waar nu 
haar zoon Bouw woont en weer later in een bejaarden 
woning. 
Altijd heeft deze sympathieke, innemende vrouw zich bezig 
gehouden met het kerkelijke verenigingsleven en haar 
aanwezigheid werd altijd bijzonder op prijs gesteld. De 
laatste jaren woonde zij in Huize Geerestein in Ouderkerk 
a/d IJssel.                                                                            >>> 



-4- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 
 

Op 1 oktober j.l. overleed geheel plotseling op 80 jarige 
leeftijd  

 
mevrouw  Gerrie Rook. 

 
Deze lieve, aardige vrouw was een begrip in ons dorp, een 
Gouderakse in hart en nieren. 
Ook binnen het verenigingsleven nam zij vanaf haar jeugd 
tot de laatste week een centrale plaats in. We hebben in ons 
archief foto’s van alle verenigingen en je kan bijna geen foto 
opslaan of Gerrie staat er op.  
Bij het Dameskoor, de Muziekvereniging,  de Plattelands-
vrouwen, het oliebollencomité en  vroeger bij T.H.O.R., de 
Mandolineclub en een Toneelclubje. Gerrie was een echt 
verenigingsmens, daar genoot ze van met volle teugen. 
Ook onze vereniging kon op haar volle belangstelling 
rekenen, zelden of nooit ontbrak zij op een 
verenigingsavond of bij een uitstapje. We zullen haar 
missen in Gouderak en het verenigingsleven. 

 
Wij wensen alle familieleden van de drie overledenen veel 
sterkte toe bij het verwerken van het verdriet dat zo intens 
kan zijn. 

 
Dat zij ruste in vrede. 
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Oude foto. 
 
Regelmatig komen er bij ons oude foto’s binnen van mensen en 
groepen uit de  historie van ons dorp. Vaak zijn het ‘plaatjes’  
met een verhaal  
Het is onze bedoeling om die foto’s in ons blad te gaan 
publiceren, soms zonder er een speciaal verhaal bij te plaatsen. 
In de eerste plaats omdat wij er dan niet veel over weten en in 
de tweede plaats om onze leden, die over de geplaatste foto wel 
iets weten, aan te zetten  dit aan ons te vertellen. 
Kunt U iets over een dergelijke foto of over de mensen die er op 
staan vertellen, bel dan naar Dirk van Dam telefoon 373368 en 
uw verhaal wordt door ons op papier gezet en gepubliceerd.    
 
Dit keer plaatsen wij een foto van drie en twintig mannen die de 
plaatselijke afdeling van de S.D.A.P. (Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij) vormden.  
De S.D.A.P. werd in 1894 te Zwolle opgericht onder leiding van 
Pieter Jelle Troelstra die er tot 1925 leiding aan gaf. 
Aanvankelijk was het  een kleine partij met slechts 2 zetels in de 
Tweede Kamer. 
De partij kwam natuurlijk voornamelijk op voor de rechten en 
de positie van de arbeiders waaraan in die jaren nog veel  te 
verbeteren viel.  
Zo hadden zij b.v. in het verkiezingsprogramma staan: 
staatspensioen (onze AOW); algemeen kiesrecht (nu volkomen 
normaal); verkorting van de arbeidsduur (er werd toen b.v. in 
de steenplaatsen en touwbanen nog gewerkt van s’morgens zes 
tot s’avonds zes). 
In de oorlog werd de partij eerst door de Duitsers onder 
commissariaat gesteld en later ontbonden. Na de oorlog werd in 
1946 besloten om de partij op te laten gaan in de Partij van de 
Arbeid.                                                                             >>> 
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Bovenste rij v.l.n.r.: Piet Loendersloot; Frans van Vliet; Dirk 
Terlouw; Dirk van Dijk; Teunis Rehorst; Huib de Bruin; Gerrit 
de Bruin; Arie Rehorst; onbekend persoon. 
Middelste rij v.l.n.r.: Siem de Bruin; Piet de Kwaadsteniet; Leen 
Vleggeert; Arie Huisman; Piet van Kersbergen; Huig van Dijk 
en Koos van Leeuwen. 
Onderste rij: Henk Heuvelman; Renswoude; Arie de 
Kwaadsteniet Pzn.; Willem van Rij; Dirk Verboom; Koos Baan 
en Maarten den Ouden. 

-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
 
 

 

In het volgende nummer plaatsen wij een foto die we 
ontvingen van mevrouw Loeve – Terlouw uit Geerestein in 
Ouderkerk a/d IJssel.  Daar staat een groepje meisjes op 
met mevrouw van Herk-Bos. Dit waren meisjes van de z.g.n. 
kleine meisjesvereniging “Het Mosterdzaadje”. 
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Aannemersbedrijf DIRK VERSTOEP nv  
in de naoorlogse jaren. 
 
Nadat aannemersbedrijf DIRK VERSTOEP was opgericht 
(in1941) werd er uitgezien naar een terrein waar het nieuwe 
bedrijf haar opslag van aannemersmaterieel en werkplaatsen 
kon onderbrengen. Het is niet vreemd dat het oog hierbij viel 
op Gouderak. De steenfabrieken van IJsselsteen hadden in de 
oorlog hun productie gestaakt en daarmede verviel de 
behoefte aan de zellingen waar de klei als grondstof voor de 
productie van steen werd opgeslagen. 
Reeds in de oorlog werden de uiterwaard, waar de hit van 
bakker Kok graasde, en de zellingen gelegen tussen de 
”eerste” steenplaats van mijnheer van Vliet en het witte huis 
van de familie van Lange; waar nu W. Clay woont en zijn 
werkplaats heeft, aangekocht. Langzaamaan werd met de 
aanleg van een haven en de ophoging van het opslagterrein 
begonnen.     In de loop van de volgende jaren  
werden  om  het gebied kaden  
aangelegd  en opgespoten met  
specie die vrij kwam uit onder- 
houdsbaggerwerken   van   de  
Hollandse IJssel. Na de oorlog  
werd  langzamerhand  het ter- 
rein  naar  behoefte in gebruik  
genomen.  
De uitvoering  van die werken  
stond onder de supervisie van  
de heer Jan Verstoep, de man  
die  met bolhoed  op   met zijn  
wandelstok* aanwijzingen gaf  
op het werk,  en vader  van de  
oprichter  van het bedrijf was.       Jan Verstoep,   1869- 1953 

>>> 
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* Over  die  wandelstok   werd  ons  nog de volgende  
     aardige bijzonderheid verteld: 

Deze was voorzien van een  maatverdeling  zodat  hij                                               
hem  kon  gebruiken  als maatstok.  Maar op zondag ging er 
een hoesje over  deze maatverdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste familie die op het terrein ging wonen was de heer 
D.P. v. Beek met vrouw en dochter in een salonwagen die 
gekomen was van het werk in Wolfheze. Daar hadden zij 
midden in het gebied gestaan waar de luchtlandingen van de 
Engelsen plaats vonden  tijdens de beroemd geworden slag 
om Arnhem in 1944. De heer v. Beek heeft tot zijn pensioen 
de functie van Werfbaas ingenomen. In Gouderak is hij een 
zeer bekende persoonlijkheid geworden en heeft hij een 
aantal belangrijke maatschappelijke functies vervuld.                                                                            
>>> 

De zelling aan het Middelblok voordat deze werd 
opgehoogd  en het “terrein van Dirk Verstoep” werd. 
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In december 1945 
 
 
 
 
Een andere Gouderakse familie die deel uitmaakte van de 
geschiedenis van DIRK VERSTOEP was de familie van 
Leeuwen. Maar liefst drie broers: Piet; Koos en Gerrit 
hebben een zeer belangrijk deel van hun leven bij DIRK 
VERSTOEP gewerkt.                                                   >>> 

De heer Dirk van Beek met zijn vrouw en dochter Elly voor 
hun huis op het terrein van Dirk Verstoep. 
 
In december 1945 kwam de familie van Beek naar Gouderak. 
Eerst woonden ze in een salonwagen op het terrein maar na 
de watersnood in 1953 werd er een nieuw houten huis 
gebouwd. 
Daar hebben de heer en mevrouw van Beek tot 1977 in 
gewoond en toen zijn ze verhuisd naar een woning in de 
dorpskern. Elly was inmiddels getrouwd met Jan Kramer die, 
evenals zijn vader, ook bij Dirk Verstoep werkte. 
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Het woonhuis van 
De fam.van Beek  
op het 
opslagterrein aan 
het Middelblok. 
 
 
 
 
 
 

                                                   Rinus 
 Golverdingen 

                                                          Jan Kramer 
                                                              Adrie Hout en 
                                                              Kees Vermaas 

                                                               aan boord  van  
                                                     de Alexa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koos van Leeuwen 
op 100 jarige leeftijd. 
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Later toen de activiteiten op de “werf” toenamen werkten er 
meerdere Gouderakkers op de werf en kwamen er mensen in 
Gouderak wonen in verband met hun werk bij DIRK 
VERSTOEP. 
 

De ontwikkeling van aannemersbedrijf DIRK VERSTOEP. 
Het aannemersbedrijf kon na afloop van de oorlog een 
nieuwe start maken met de ervaring die meegebracht was uit 
de periode waarin het een deel was van Zanen Verstoep. 
Deze bestond vooral uit ervaring in beton en waterbouw, 
heiwerken, grondwerken vooral met behulp van spoor- en 
baggerwerken.  

>>> 

 
 
Op deze foto Gerrit (3e van links) en Piet (4e van links) van 
Leeuwen aan het werk voor Dirk Verstoep. 
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Oudere Gouderakkers zullen zich nog herinneren dat een 
flink deel van de werf volstond met kiepkarren en enige 
stoomlocomotieven en stapels spoorrails De laatste keer dat 
deze nog gebruikt werden was in 1953 bij de 
herstellingswerken van de doorgebroken dijken in Zeeland. 
De ontwikkeling van de Spoorafdeling 
Na de bevrijding werden terstond opdrachten verkregen voor 
het herstel van de infrastructuur in Nederland zoals het 
herstel van de spoorbrug over de Gelderse IJssel bij Zwolle. 
Na die tijd werden er werken uitgevoerd voor Defensie ten 
behoeve van de aanleg van verdedigingswerken eveneens bij 
de Gelderse IJssel.  
De ontdekking van olie bij Schoonebeek werd aanleiding tot 
de aanleg van de spoorlijn naar die plaats, die werd 
uitgevoerd door DIRK VERSTOEP ten behoeve van de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De NAM is tot 
heden ten dage nog altijd een goede klant voor de uitvoering 
van waterbouwkundige werken ten behoeve van olie- en 
gaswinning projecten.  
Voor de N.S. werden er doorlopend onderhoudswerken 
uitgevoerd in Den Bosch en omgeving en in Zuid Limburg 
waar ook veel werk werd uitgevoerd voor de Staatsmijnen 
voor de aanleg van nieuw spoor en om de gevolgen van de 
verzakkingen op te heffen, die ontstonden door de winning 
van de onderliggende kolen. Toen de markt een 
grootschaliger aanpak vereiste, wegens de mechanisering van 
de werkzaamheden, werd de spoorafdeling van DIRK 
VERSTOEP samengevoegd met de spoorafdeling van de 
KON. WEGENBOUW UTRECHT en werd een ander bedrijf 
opgekocht en erbij gevoegd. Het geheel werd ondergebracht 
in een nieuw bedrijf dat de naam RAILBOUW kreeg en 
gevestigd werd te Leerdam. 

>>> 
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De afdeling droge waterbouw.  
 
Verder nam het bedrijf een grote vlucht in de aanleg van 
sluizen. Voorbeelden hiervan zijn de sluizen bij Tiel, Veere, 
Dieren, Vlissingen, Born, Sambeek,  Belfeld, enz. en de stuw 
bij Rhenen welke door DIRK VERSTOEP deels in 
samenwerking met andere bedrijven werden uitgevoerd. Het 
bedrijf werd een van de belangrijkste bedrijven op het gebied 
van zware waterbouwkundige betonwerken en ook het 
aanleggen van viaducten en bruggen maakte er deel van uit. 
Zo werden er viaducten gebouwd in Voorburg, Beverwijk, 
Uitgeest en Tiel en later over de Zuidelijke randweg van 
Rotterdam en over de rijksweg A1 in N. Brabant.  De 
opdracht voor de aanleg van de zeer grote betonnen 
scheepsdokken en hellingen voor de Botlekwerf van de 
scheepsbouwer Verolme, waren zeer belangrijk voor de 
ontwikkeling van de droge waterbouwafdeling van DIRK 
VERSTOEP tot een van de grootste van Nederland in haar 
soort. 
 
 
De ontwikkeling van de baggerafdeling 
 
De aanwezigheid in Zeeland, in Veere, Vlissingen en West 
Kapelle tijdens de watersnoodramp in februari  1953 zal er 
hebben toe bijgedragen dat DIRK VERSTOEP werd 
uitgenodigd deel te nemen in de aannemerscombinatie, samen 
met de baggerbedrijven BOSKALIS en BREEJENBOUT, die 
Walcheren en Zuid Beveland hebben drooggelegd en de 
dijken hebben hersteld. Een vervolg hierop was dat de wens 
van de heer Dirk Verstoep, om weer baggermaterieel te 
bezitten, in werkelijkheid werd omgezet. In 1955 werd de 
eerste snijkopzuiger “Jan Verstoep” gebouwd en opgeleverd.                   
>>>  
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Dubbelsluis 
 
 
In de daarop volgende tien jaren werd de baggervloot 
uitgebreid met de aanschaf van 4 elevator-klepbakken, 3 
snijkopzuigers en een baggermolen tot een middelgrote vloot 
in Nederland. Alle kinderen en kleinkinderen van de heer 
Verstoep werden vernoemd in de namen van de schepen! 
Toen dit arsenaal van namen was uitgeput, werd de volgende 
snijkopzuiger gedoopt met de naam GOUDERAK.  
 
De ontwikkeling van de pijplijn afdeling. 
De ontdekking van de ontzag’lijk grote aardgasvoorraad in 
Slochteren en omgeving in 1959 en de daarop volgende jaren, 
maakte de aanleg van een uitgebreid pijpleidingnet in 
Nederland noodzakelijk. In 1963 begon de NAM met de 
aanleg van het pijpleidingnet in het Slochterenveld. 
DIRK VERSTOEP, die nog altijd min of meer als 
huisaannemer voor waterbouwkundige werken voor de NAM 
fungeerde, werd hierbij betrokken.                     >>>  

 

Dubbelsluis in het Julianakanaal te Born (L) 
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In de daaropvolgende jaren legde Gasunie het gasleidingnet 
in geheel Nederland aan. De eerste werkzaamheden voor de 
Gasunie die DIRK VERSTOEP uitvoerde was de aanleg van 
meetstations (stations waar de afname van gas in het 
omliggende veld gereguleerd en gemeten werd) verspreid 
over geheel Nederland.  Daarop volgde de uitvoering van een 
groot aantal kruisingen van kanalen en rivieren. In 1967 
werden door het bedrijf de eerste leidingen over lange 
afstanden in het gasnet van de Gasunie aangelegd. Deze 
werkzaamheden werden uitgevoerd in samenwerking met de 
HCG. dochter van de HBG. Teneinde deze samenwerking te 
bestendigen werd door DIRK VERSTOEP en door de HBG 
de NACAP (Nederlandse Aannemers Combinatie voor de 
Aanleg van Pijpleidingen) opgericht en gevestigd in 
Hoogezand –Sappemeer 
 
De ontwikkeling van de afdeling utiliteitsbouw. 
Bij de bouw van de betonnen scheepsdokken voor de 
scheepswerf “de Schelde” werd er samengewerkt met een 
gerenommeerde aannemer van utiliteitsbouw. Deze 
samenwerking werd voortgezet in bouw van fabrieken in het 
Rotterdamse havengebied. Van hieruit werd expertise 
opgedaan in de bouw van utiliteitswerken Door later 
zelfstandig dit soort werken uit te voeren ontstond er naast de 
andere afdelingen de afdeling utiliteitsbouw. 
 
De werf in Gouderak. 
Uit het bovenstaande blijkt dat het bedrijf DIRK 
VERSTOEP in de vijftiger en zestiger jaren een geweldige 
groei doormaakte. De betekenis van de werf nam dan ook 
navenant toe. Het materieel werd vanuit Gouderak beheerd, 
indien nodig op de werf opgeslagen en gerepareerd. Er 
werden een timmerwerkplaats, een staalconstructiehal, een 
elektrohal en magazijnen opgericht.                   
>>>                                                                                            
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Op    deze  twee  pagina’s  een luchtfoto van het terrein van  
“Dirk Verstoep”  aan het Middelblok zoals dat na de Tweede 
Wereldoorlog is ontstaan en als opslagplaats voor het grote 
aannemersbedrijf  dienst heeft gedaan.                                                                                

>>> 
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Geheel links op de foto op pagina 16 zien we het gebouw dat nu dienst 
doet als kantoor en machinale houtbewerking van Bouwbedrijf Baas. 
In het midden de gebouwen die nu van   “Gouderak b.v.“ zijn  en 
geheel rechts op deze pagina, onder de bomen,   de woning 
“Valkenstein” van de familie Clay. 

>>> 
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Het hoofdkantoor in Den Haag werd na diverse uitbreidingen 
toch te klein, zodat de financiële en administratieve 
afdelingen overgeplaatst werden naar Gouderak. In de 
toptijd werkte er meer dan 100 man op de werf. 
 
 
Uitvoerders 
L. Kramer sr 
en C. Boer op 
het werk. 
Kees Boer was 
afkomstig van 
de Kattendijk 
in Gouderak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Dirk van Beek, 
                                            werfbaas op het   
                                                                 terrein te 
                                                                 Gouderak.   
 

 >>> 
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Belangrijke werken, die naast zeer veel andere werden 
uitgevoerd waren: 
o   De aanleg van de Botlekwerf van Verolme op het eiland  
     Rozenburg 
o   Bij  de  aanleg  van  sluizen  in  Nederland  was  
     DIRK VERSTOEP in die jaren voor 50% betrokken. 
o   De bouw van de nieuwe pieren voor de havenmond van   
     IJmuiden. 
o   De afsluiting van de Lauwerszee. 
o   De aanleg van het eiland Neeltje Jans als eerste  
     onderdeel van de afsluiting van de Oosterschelde. 
o   De aanleg van de Zuidelijke randweg van Rotterdam. 
o   De aanleg van Hoofdleidingen van aardgas op Oud   
     Beijerland en door de Krimpenerwaard. 
 
De overgang naar Boskalis 
In het eind van de zestiger jaren, de eigenaar, de heer D. 
Verstoep was de leeftijd van 75 jaar reeds gepasseerd, was er 
in de familie te weinig animo om het, overigens uitstekend 
lopende bedrijf, voort te zetten en werd er besloten om DIRK 
VERSTOEP aan te laten sluiten bij de grote 
baggermaatschappij BOSKALIS. Eind 1970 kwam de fusie 
tot stand. BOSKALIS wilde naast het baggeren haar basis 
verbreden en daarbij kwam DIRK VERSTOEP goed van pas, 
immers dat bedrijf was met haar diverse afdelingen juist zeer 
breed georiënteerd. Voor de meeste afdelingen bracht de 
overgang niet veel veranderingen. Zij bleven de eerste jaren 
zelfstandig, op hun eigen kantoren, verder werken. Dat was 
anders voor de baggerafdeling. Die werd zo vlug als mogelijk 
opgenomen in baggermaatschappij BOSKALIS.  
 

>>> 
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Alle mensen in die afdeling gingen vanaf die tijd vanuit 
Papendrecht werken, daar was het hoofdkantoor van het 
baggerconcern gevestigd. En voor zover zij in die 30 jaar niet 
gepensioneerd  zijn of van baan veranderd, is dat nog steeds 
zo.  
Waar zijn de anderen afdelingen gebleven? 
Nadat de KON. WEGENBOUW overgenomen was door 
KON. VOLKERSTEVIN (K.W.S.) werd de spoorafdeling 
eigendom van BOSKALIS en KWS.  
Dit bedrijf heeft aan het eind van de 70er jaren het deel van 
BOSKALIS overgenomen en door latere fusies van de KWS 
is RAILBOUW nu onderdeel van de KON. VOLKER 
WESSELS STEVIN en werkt nog steeds onder eigen naam.  
De NACAP (pijpleidingen) kwam volledig in handen van 
BOSKALIS nadat het aandeel van de HBG over genomen 
werd. 
De financiële crisis 
In de jaren 70 tot 1982 was Boskalis een zeer succesvolle 
onderneming en groeide uit tot een bedrijf met ca.14000 
werknemers, met een omzet van bijna 3 miljard gulden. 
Na 1982 ontstonden er grote problemen doordat de 
Internationale constructie-afdeling grote verliezen leed, 
hoofdzakelijk in NIGERIA en doordat de NACAP in Algerije 
werken uitvoerde die niet goed liepen omdat de 
opdrachtgever ondeugdelijke pijpen ter beschikking stelde.  
 
De echt hele grote klap kwam echter uit Argentinië, daar had 
de NACAP een zeer groot pijpleiding contract, ter waarde 
van ongeveer 2 miljard gulden, in uitvoering toen de 
Falklandoorlog tussen Engeland en Argentinië uitbrak.  
 
>>> 
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Dit laatste land kon niet meer aan haar 
betalingsverplichtingen voldoen waardoor BOSKALIS op 
haar beurt haar bankleningen en de rente niet meer kon 
betalen. In 1984 was de financiële crisis een feit, BOSKALIS 
zat volkomen aan de grond.  
 
De herstructurering  
 
BOSKALIS moest haar bedrijf volledig reorganiseren. Terug 
naar de kern activiteiten werd het motto, wat betekende dat 
behalve het baggeren alle andere afdelingen werden verkocht 
of verzelfstandigd. De Utiliteitsbouw afdeling die al eerder 
was samen gevoegd met de Utiliteitsbouwer IGB, ook 
onderdeel van de BOSKALIS groep, werd verzelfstandigd en 
kwam op eigen benen te staan. Korte tijd later werd de 
afdeling droge waterbouw die nog steeds onder de naam 
DIRK VERSTOEP opereerde bij de IGB gevoegd. De werf 
van Gouderak werd in die periode opgeheven. De IGB heeft 
DIRK VERSTOEP enige jaren later aan NBM Amstelland 
overgedaan. Sinds vorig jaar is de bouw afdeling van dit 
bedrijf verkocht aan de BAM dat sindsdien BAM Amstelland 
heet. DIRK VERSTOEP werkt sinds 1998 niet meer onder 
haar eigen naam, de werknemers hiervan werken nu onder de 
naam BAM Amstelland –infrastructuur.  
De NACAP werd in de crisistijd eveneens verzelfstandigd en 
maakt nu deel uit van het concern KOOP TJUCHUM. Er 
wordt nog steeds onder de naam NACAP gewerkt.  
Tot slot.  
Met bovengenoemde geschiedenis is er een einde gekomen 
aan de naam VERSTOEP in de aannemerij. Het eerste 
bedrijf onder die naam is opgericht in 1908 zodat ze 90 jaar 
bestaan heeft en vele jaren een groot begrip is geweest in de 
bedrijfstak.                                                                          >>> 
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Ook de naam ZANEN VERSTOEP is als werkende 
onderneming verdwenen. Dit bedrijf dat zich in de loop der 
tijden had gespecialiseerd in baggeren, werd in 1988 
overgenomen door BOSKALIS. 
Het personeel van het bedrijf DIRK VERSTOEP, dat in 1970 
werd overgenomen door BOSKALIS, heeft zich door de 
woelige jaren heen in hoofdzaak zeer goed weten te 
handhaven. Velen hebben in de aannemerij zeer hoge functies 
bekleed en sommigen staan nog aan het hoofd van  grote 
bedrijven.  
Een van de leden van de driehoofdige Raad van Bestuur van 
het concern dat  officieel “Koninklijke Boskalis Westminster 
“ heet is een oud DIRK VERSTOEP man. De vorige 
voorzitter van de Raad van Bestuur was eveneens een ex 
DIRK VERSTOEP man. 
BOSKALIS heeft de financiële crisis en de daaropvolgende 
crisis in de baggermarkt met zijn dieptepunt in 1987, waarbij 
de markt tot eenderde van haar volume inzakte, glansrijk 
overleefd en heeft zich opnieuw ontwikkeld tot s’werelds 
grootste en meest toonaangevende baggermaatschappij. 
 
Leen Verstoep. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De cutterzuiger “Jan Verstoep”.  Dit was het eerste baggerwerktuig 
dat na de oorlog in opdracht van Dirk Verstoep werd gebouwd. 
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Naschrift van de redaktie 
We zijn ook in het bezit van een dag- en weeklijst van een 
werk dat door DIRK VERSTOEP werd uitgevoerd aan 
Rijksweg 12 in 1941. (week 28 november’41 – 4 december ‘’41) 

 
 
 
 
 
 

Uit deze lijst hebben we nog enkele aardige bijzonderheden 
gehaald. 
Totaal staan er 479 werknemers op vermeld met hun beroep 
en die variëren van ‘uitvoerder’ – administrateur – machinist – 
grondwerker – afmaker – vlaggenjongen – bediening (mejuffr. 
A. van Beek) – enz. . 
Op deze lijst komen we ook de naam van D.P. van Beek tegen 
die op de lijst vermeld staat als ‘smid’. 
Er werd in die week aan loon totaal  fl. 5.773,88 uitbetaald. 
Een uitvoerder verdiende fl. 40.00, een grondwerker 
verdiende in 62,5 uur fl. 28,58, een vlaggenjongen in hetzelfde 
aantal uren  fl. 18,75 en de koffiejuffrouw kreeg  fl. 5,00 voor 
6 dagen koffie zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En in die dagen stond Dirk Verstoep bekend als een goed 
betalende werkgever. 
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Bij de foto op de voorpagina. 
 

Dirk Verstoep als sponsor. 
 
Hoewel Dirk Verstoep een groot zakenman werd, is hij zijn 
geboortedorp Gouderak nooit vergeten. 
Steeds wanneer er in ons dorp iets tot stand gebracht moest 
worden, of dat nu een Dorpshuis, Groene Kruisgebouw, 
zwembad, voetbalaccommodatie of iets anders was, op een 
vorstelijke bijdrage van Dirk Verstoep kon worden gerekend.  
Oud-burgemeester Huurman heeft heel wat bezoekjes aan de 
Groot Hertoginnelaan in Den Haag gebracht. Wanneer er 
weer eens een gat in een begroting van een project  viel zei hij 
altijd: “Ik zal eens met Grote Dirk gaan praten” en dan 
kwam hij zelden of nooit met lege handen terug. Terecht 
werd de heer Verstoep later  benoemd tot ere-burger van 
Gouderak. 
 
Op de foto draagt hij  
zijn steentje letterlijk  
bij   door  het  leggen  
van   de  eerste  steen  
voor  het  Groene  
Kruisgebouw  op  
26 november 1960. 
 
Op de foto zien we 
verder: 
meester Smalberg, 
bakker v.d. Weerdt, 
wethouder A. Huisman, 
bouwer Jan Willem Baas, 
mevrouw Huurman en 
voorzitter Simon Tom. 
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Bezoek aan Oudewater. 
 

 
Op 22 september j.l. maakten we met  een gezelschap van 
ruim veertig leden een uitstapje naar het historische stadje 
Oudewater. En als je naar Oudewater gaat moet je natuurlijk 
een bezoek brengen aan de Heksenwaag. En het is steeds 
weer, wanneer je het hoort, onvoorstelbaar hoe in vroeger 
eeuwen geloof werd gehecht aan hekserij en hoe wreed 
vermeende hekserij werd bestraft. 
Maar gelukkig waren alle dames in ons gezelschap zwaar 
genoeg om buiten de verdenking te vallen. 
Ook werd een bezoek gebracht aan het touwmuseum waar we 
een indruk kregen van de belangrijke plaats die vroeger de 
touwindustrie in Oudewater innam. Voor de geboren en 
getogen Gouderakkers was dat natuurlijk niet vreemd want 
ook ons dorp telde aan het begin van de vorige eeuw nog 22 
touwslagerijen.  

>>> 
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Het was dan ook een rasechte Gouderakker, Piet Oosterom, 
die we daar aantroffen om ons te demonstreren hoe touw 
werd gemaakt (geslagen).   Na het bezoek aan de Heksenwaag 
en het touwmuseum werd nog een poosje door Oudewater 
met z’n vele monumentale panden en pandjes, gewandeld en 
werd ter afsluiting met z’n allen nog gezellig koffie gedronken 
in de ‘Waeghals’. Daarna keerden we terug naar Gouderak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Oosterom en mevrouw Huisman  maken een springtouw. 

-o-o-o-o-o- 
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De historie van het Aannemersbedrijf Dirk Verstoep 
werd geschreven door Leen Verstoep Dzn. van de 
Waalboerderij. Aan wie konden we het ook beter vragen 
dan aan Leen, die zijn gehele leven bij het bedrijf heeft 
gewerkt. Eerst bij DIRK VERSTOEP en later, na de 
overnamen, bij Boskalis waar hij zijn carrière beëindigde 
aan de top van het bedrijf. 
Fotomateriaal is afkomstig van Elly van Beek,  uit het 
jubileumboek “Volgens Bestek”,  uit ons eigen archief en 
de luchtfoto kwam uit de kast bij Ad Flier, die ook vele 
jaren bij het bedrijf heeft gewerkt. 
 
Iedereen hartelijk dank voor de medewerking. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


