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INLEIDING

Wel heel bijzonder aan het Brusselse verhuisbedrijf «Les Fils Vander-
goten» was dat het tot in 1970 gebruikmaakte van paarden voor het trek-
ken van de verhuiswagens. René Vandergoten, die het bedrijf leidde tot in 
1984, heeft in de loop van zijn leven een materieel patrimonium vergaard 
dat aan zijn professionele activiteiten is gelinkt. Het vormt het «Vander-
goten-Fonds» en bestaat uit paradeharnassen, spanonderdelen, meer-
dere fotoalbums, schilderijen, boeken en enkele archiefdocumenten be-
treffende de onderneming. 

Bij zijn overlijden in 2011 kocht Stad Brussel dit bestand aan. Het vormt een 
unieke bron voor het bestuderen van deze onderneming en van het Brus-
selse volksleven in het algemeen. Dit fonds wordt momenteel bewaard 
in het Archief van de Stad Brussel en de inventaris ervan kan worden ge-
raadpleegd via de onlinecatalogus Pallas1. De collectie harnassen en spa-
nonderdelen is sinds 2015 ondergebracht bij de vzw Paard & Bos2 om de 
stukken met museale waarde in optimale omstandigheden te bewaren 
en te onderhouden.

René Vandergoten (1914-2011) werd geboren in de boerderij die sinds 
1878 werd uitgebaat door zijn familie en gelegen was in de Kanonstraat, 
op enkele passen van de Nieuwstraat, in Brussel. Daar richtte zijn grootva-
der, Jean-Philippe, in 1895 het familiale vervoer- en verhuisbedrijf Vander-
goten op. In 1913 droeg hij zijn zaken over aan zijn zoon Jean (1888-1938), 
de vader van René, die de onderneming overnam onder de naam «Jean 
Vandergoten et fils». Met de hulp van zijn zonen René en Frans vormde 
Jean het familiebedrijfje geleidelijk om tot een verhuisonderneming van 
grotere omvang. Het bedrijf groeide door aankoop en constructie van de 
opslagplaatsen op de Steenkoolkaai 10-11 in Brussel (in 1934) en in de 

1.
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Emile Bockstaellaan 302-304 te Laken (in 1941), en ontwikkelde vanaf het 
begin van de jaren 1940 een meubelbewaringsdienst. De motor van deze 
onderneming waren Belgische trekpaarden, die talrijke Brusselaars he-
bben kunnen bewonderen wanneer ze in de straten defileerden tijdens 
het voorttrekken van imposante en steeds onberispelijke verhuiswagens 
(«tapissières» genoemd). 

Pierre Wolfs, Belgisch ruitersportjournalist, schreef over het bedrijf Van-
dergoten: 

«Tot op het einde van de jaren 1960 vormden de sterke spannen met kas-
tanjebruine trekpaarden van de verhuisfirma Vandergoten een ware cultu-
rele rijkdom van onze hoofdstad. In werkharnassen gespannen aan zware 
transportwagens of bedekt met rijkelijke harnassen om deel te nemen aan 
de processies vanuit de Sint-Michielskathedraal in Brussel, de Sint-Guido-
processie in Anderlecht, de Ommegang of de nationale wedstrijd voor Bel-
gische trekpaarden op de grote piste in Paleis 5 op de Heizel, wekten deze 
magnifieke kolossen steeds weer algemene bewondering»3.

René Vandergoten had een echte passie voor trekpaarden. Deze passie, 
die hij wou doorgeven aan het nageslacht, is ten volle voelbaar in zijn sou-
veniralbums4 met foto’s, persartikels en kostbare handgeschreven com-
mentaren daterend van de periode 1988-2011. Deze albums, die het mo-
gelijk maken om de geschiedenis van het bedrijf Vandergoten episodisch 
te reconstrueren, vormen de belangrijkste bron waaruit bij de redactie van 
dit artikel werd geput. De enkele interviews die hij tussen 1988 en 2001 
gaf aan journalist Pierre Wolfs, vormen een tweede heel nuttige bron.

Jean-Philippe Vandergoten en zijn echtgenote, Catherine Hernalsteen, de eerste generatie 
Vandergoten die de boerderij in de Kanonstraat uitbaatte, poseren in de tuin ervan, omstreeks 
1880. 
(S.A.B, verzameling van privéarchieven (P.A.), 1308)
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De koeienstal in 1929. 
Langs de ladder kon de varkensstal op de 1ste verdieping worden bereikt.
(S.A.B., P.A., 1291_013)
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EEN FAMILIEBOERDERDERIJ IN HET HARTJE 
VAN BRUSSEL

Jean-Philippe Vandergoten (1853-na 1918), de grootvader van René, was 
een veehouder afkomstig uit Watermaal-Bosvoorde5. Eind 18786 startte 
hij samen met zijn echtgenote, Catherine Hernalsteen, de uitbating van 
een boerderij in Kanonstraat 6 (in 1890 nr. 12 geworden), op enkele passen 
van de Nieuwstraat. 

Er is heel weinig informatie over de start van de boerderij voorhanden: 
René Vandergoten spreekt er niet over in zijn souveniralbums en heeft 
geen archieven van die tijd bewaard. 

In 1913 droeg Jean-Philippe de uitbating van de boerderij, alsook zijn 
verhuisbedrijf over aan zijn zoon Jean, de vader van René. Jean Van-
dergoten (1888-1938) hervatte de familiezaken enkele maanden na zijn 
huwelijk met Jeanne Depauw (1878-1971), een boerendochter afkomstig 
uit Oudergem. Haar ouders – Jean-Baptiste en Nathalie De la Rue - ex-
ploiteerden de Rood-Kloosterboerderij tot in 19137. Via fotoreportages 
over een van de laatste Brusselse boerderijen, in 1928 en 1929 gerea-
liseerd door een journalist van de krant Le Soir8, beschikken we over 
enkele binnenaanzichten tijdens de uitvoering van de dagelijkse gezins-
taken. 

In die tijd telde de boerderij vijf trekpaarden, (naargelang het seizoen) vier 
tot zes koeien, die drie keer per dag werden gemolken, enkele mestvar-
kens voor persoonlijk gebruik door de familie, en een geit – de fameuze 
Rosalie. De koeien en paarden bevonden zich op de gelijkvloerse verdie-
ping, de varkens in een ren op de eerste verdieping9.

Naar aanleiding van de gezondheidstoestand van zijn vader, stopte René 

2.  
(1878-1948)
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1929, Frans, de broer van René Vandergoten, die klompen draagt, hun zus Juliette, hun vriend 
Sander Stiers, arbeider Henri Rombauts en de geit Rosalie.
(S.A.B., P.A., 1291_010)

De geit Rosalie trad op als figurante in de opera Aïda, in het Koninklijke Muntschouwburg, hal-
verwege de jaren 1920. René herinnert zich dat hij met de geit in de coulissen wachtte totdat 
ze op het toneel moest verschijnen. Zo heeft de geit Rosalie gedurende vele jaren carrière 
gemaakt bij de Muntschouwburg.

Met twee trekpaarden. 
(S.A.B., P.A., 1291_009)
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De verkoop van verse melk in 
1929.
(S.A.B., P.A., 1291_006)

«Mijn zus Juliette, 14 jaar, omringd door haar klanten - de ene, Finne, een beroemde viersei-
zoenenventster en -verkoopster actief op de hoek van de Nieuwstraat en de Blekerijstraat, 
tegenover de Bon Marché. De andere, «Trinette van François», de pittige bazin van taverne 
«Au Bien Venu» naast onze zaak». 

Commentaar uit het souveniralbum van René Vandergoten, S.A.B., P.A., 1282, bladzijde 6.

in 1929 met zijn humaniorastudies Grieks-Latijn aan het Institut Saint-Louis 
in Brussel om samen met zijn broer Frans de familieactiviteiten over te ne-
men (1917-1995). De twee broers beslisten om al hun inspanningen te wij-
den aan de ontwikkeling van de verhuisonderneming, zodat hun moeder, 
Jeanne Depauw, de uitbating van de boerderij op zich kon nemen. 

In 1934 verlieten ze de te krap geworden boerderij in de Kanonstraat en 
vestigden ze hun bedrijf in een opslagplaats in de buurt van de Vismarkt.
Jeanne Depauw zette de uitbating van de boerderij voort, tot in 1948. 

Tussen 1948 en 1963 werd de boerderij verhuurd. Daarna werd ze onge-
zond verklaard, en in 1973 werd ze verkocht aan Stad Brussel, die ze op 
het eind van de jaren 1970 liet slopen10.
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Familiediner in 1928. Links op de voorgrond Jeanne Depauw, de moeder van René Van-
dergoten. Dan achtereenvolgens Juliette en Hélène Vandergoten, de arbeiders Dolf Delaet, 
Wannes Rampelberg, Rieke Rombauts, en Jean Vandergoten. 
(S.A.B., P.A., 1291_011)
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Hoofdgevel van de boerderij in de Kanonstraat 12, in 1928.
(S.A.B., P.A., 1291_002)
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DE START VAN EEN VERVOER- EN VERHUISBE-
DRIJFJE

In de loop van de jaren 1880 begon Jean-Philippe Vandergoten, de groot-
vader van René, met de verhuisactiviteiten, door occasionele transporten 
voor buren te verzorgen. Hij beschikte toen slechts over twee paarden 
van matige kwaliteit. In 1895 richtte hij het familiale vervoer- en verhu-
isbedrijf Vandergoten op. In die tijd bouwde hij zijn reputatie op via de 
Koninklijke Muntschouwburg, waarvoor hij dagelijks de decors vervoerde, 
tussen de schouwburg en de werkplaats van de decorbouwers. Tot aan 
de Eerste Wereldoorlog realiseerde hij ook tal van speelgoedtransporten 
voor de Grands Magasins Tietz in Brussel. Het speelgoed kwam langs de 
spoorweg aan in het station van Thurn & Taxis en werd vervolgens naar de 
Grands Magasins in de Nieuwstraat gevoerd11. 

Vanaf 1900 ten slotte12 bood Jean-Philippe ook een handkarrenverhuur-
dienst aan, onder meer bestemd voor groenteverkopers, kleinhandelaars 
en arbeiders, voor het transport van diverse goederen. Deze verhuurdienst 
bleef bestaan tot op het einde van de Tweede Wereldoorlog. «Omstreeks 
1936-1939 werden de handkarren verhuurd tegen 20 tot 50 centiemen 
per uur, naargelang ze klein, middelgroot of groot waren. Ter vergelijking: 
het gemiddelde uurloon van een arbeider bedroeg 5 frank in die tijd»13. 

In 1913 droeg Jean-Philippe zijn verhuisactiviteiten, alsook de uitbating 
van de familieboerderij, over aan zijn zoon Jean (1888-1938), de vader van 
René. 

3. 
(1895-1913)
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«Het laatste paard van de stal, grote favoriet van mijn vader, ultieme broodwinner van het hui-
shouden. In 1918 werd het door de Duitsers opgeëist. De foto werd genomen in de toonzaal 
van onze buren, A. Pasquale et Fils, Italiaanse fabrikanten van orkestrions en cilinderorgels, 
gevestigd in Kanonstraat 17». 

Commentaar uit het souveniralbum van René Vandergoten, S.A.B., P.A., 1289, bladzijde 2.

Jean Vandergoten poseert met zijn trekpaard in 1917.
(S.A.B., P.A., 1291_018)
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4. NAAR EEN STERKERE ONDERNEMING

(1913-1938)

In 1913 beschikte Jean Vandergoten in de boerderij over vier tot vijf paar-
den. Hij hield altijd een paard in reserve, dat de vrachtwagenchauffeurs en 
andere weggebruikers konden huren om hun paarden de zware klim naar 
de Schaarbeeksepoort te besparen. Er waren ook drie andere paarden 
voor diverse werkzaamheden14.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden alle paarden opgeëist door de 
Duitsers. Jean verving ze door runderen, en de verhuizingen werden ge-
realiseerd met behulp van ossenkarren. Na de oorlog maakten ze plaats 
voor nieuwe trekpaarden15.
 
Vanaf het midden van de jaren 1920 vormde Jean, met de hulp van zijn 
broers René en Frans, de bescheiden familieactiviteiten geleidelijk om tot 
een gereputeerd en sterker verhuisbedrijf, onder meer door de aankoop 
van modernere verhuiswagens (zowel wagens getrokken door paarden, 
als gemotoriseerde) en waardevolle trekpaarden, hoofdzakelijk kastanje-
bruine Belgische. 

Het eerste gemotoriseerde voertuig werd aangeschaft in de jaren 1919-
1920. Het ging om een bestelwagen van het Duitse merk Stoewer, ge-
recupereerd van het Duitse leger. Daarna volgden in 1928 een Chevro-
let-bestelwagen en in 1932 verhuiswagen nr. 6 van het merk Studebaker 
- beide rechtstreeks in onderdelen ingevoerd vanuit de Verenigde Staten 
en geassembleerd door D’Ieteren Frères (Maliestraat 50-60 te Elsene)16.

Naar aanleiding van de achteruitgaande gezondheid van hun vader (1888-
1938) namen René en Frans Vandergoten het verhuisbedrijf in 1929 over 
en wijdden ze al hun inspanningen aan de ontwikkeling ervan. In 1934 ver-
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«In 1934 voerde nr. 6 bij de opening van de «Sarma»-winkels op place Maréchal Foch te Luik 
in iets meer dan 24 uur tijd 3 transporten uit. In tegenstelling tot de andere 2 verhuiswagens, 
Studebaker 5 en 7, ontsnapte nr. 6 aan de Duitse opeisingen. De wagen werd gedemonteerd 
en verborgen, en zijn koetswerk diende van 1940 tot 1945 als lokaal of zolder voor de haver 
van de paarden. De aldus bewaarde haver ontsnapte aan indiscrete blikken, vermits hij was 
gerantsoeneerd».

Verhuiswagen nr. 6 Studebaker, op de Grote Markt, op 17 mei 1983, tijdens de oldtimerrally.
(S.A.B., P.A., 1295_032)

Commentaar uit het souveniralbum van René Vandergoten, S.A.B., P.A., 1282, bladzijde 22.
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Ingang van de opslagplaats op de Steenkoolkaai 10-11, in 1935. 
(S.A.B., P.A., 1287, bladzijde 27)

«Deze foto diende als reclamekaart en werd in 1935 gedrukt in meer dan 5.000 exemplaren. 
Met de fiets reed ik rond om deze kaarten in de brievenbussen te steken. Daarbij richtte ik 
me met respect tot de Brusselaars die overwogen om te verhuizen. Het waren sobere en 
harde tijden, en er werd geen enkel middel gespaard om klanten aan te trekken. Zo stelden 
we het materieel tentoon, dat nu heel ouderwets lijkt, maar voor die tijd toonaangevend was. 
Op deze foto 4 teamleiders, mijn broer Frans [4de van links] en ik [René Vandergoten, 2de 
van links]». 

Commentaar uit het souveniralbum van René Vandergoten, S.A.B., P.A., 1287, bladzijde 27.
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Handelsbrochure «Maison Jean Vandergoten et Fils», 1938-1939. 
(S.A.B., P.A., 1334)
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lieten ze de boerderij in de Kanonstraat en vestigden ze hun bloeiende 
onderneming – die ze de nieuwe naam «Jean Vandergoten et Fils»17 ga-
ven - in een nieuwe opslagplaats uitgerust met paardenstallen, in de nu-
mmers 10-11 op de Steenkoolkaai in Brussel, in de buurt van de Vismarkt18. 

In die tijd haalde de onderneming elke werkdag vanaf 5.30 u ‘s ochtends 
het afval en het puin op bij het warenhuis «Au Bon Marché»19. Tot in 
1940 zorgde ze voor het transport van de decors van de Koninklijke Mu-
ntschouwburg. Aangezien de affiche van de Munt toen dagelijks veran-
derde, moesten ook de decors elke dag worden gewijzigd en vervoerd 
tussen de schouwburg en het hoofdatelier in de Broekstraat, waarin de 
meeste decors werden bewaard20. Vanaf het midden van de jaren 1930 
beschikte het bedrijf over drie hoge verhuiswagens getrokken door 3 
paarden en speciaal ontworpen voor het vervoer van deze decors21. Het 
transport van een operadecor vergde ongeveer 17 ritten met een hoge, 
volgeladen verhuiswagen. De decors naar buiten brengen, laden en 
lossen waren de dagelijkse taken van de verhuizers in dienst van het be-
drijf. Twee keer per jaar bezorgde de organisatie van twee grote bals in 
de Koninklijke Muntschouwburg (Vette Dinsdag en oudejaarsavond) extra 
werk aan de verhuizers en hun paarden: de onderneming stond namelijk 
in voor het transport van de plankenvloeren waarmee de volledige opper-
vlakte van het theater werd omgevormd tot dansvloer. De plankenvloeren 
rustten op schragen en werden op de fluwelen schouwburgfauteuils ge-
plaatst. Vanaf het midden van de jaren 1930 verzorgde het bedrijf ook het 
vervoer en de levering van nieuw meubilair aan de klanten van enkele 
grote winkels in het stadscentrum, waaronder «Galeries Anspach», «Au 
Bon Marché», «À l’Innovation», en «De Coene Frères»23. 

Er was steeds meer werk op het vlak van verhuizingen en de onderneming 
begon veel arbeiders aan te werven, van wie de meesten uit de arme wi-
jken van Brussel kwamen, onder meer uit de volkswijk achter de Vismarkt. 
Anderen, die naar Brussel waren getrokken om er een betere toekomst 
te vinden, kwamen van net buiten Brussel of van verder uit de provincie. 
Zoals René Vandergoten in een interview benadrukt: «In die tijd vormden 
verhuizingen een heel zwaar werk. Mensen behorend tot de bourgeoi-
sie, hadden zware meubelen, zoals grote eiken kasten, massieve tafels 
en badkuipen in gietijzer, die louter manueel moesten worden verplaatst, 
vaak over meerdere verdiepingen heen. De zwaarste stukken werden tot 
op de verdiepingen gehesen met behulp van een wiel bevestigd aan de 
gevel, en een lange koord vastgemaakt aan het harnas van het paard»24.
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Transport van plankenvloeren met het oog op het bal in de Koninklijke Muntschouwburg, met 
behulp van drie hoge verhuiswagens 1934-1935. 
(S.A.B., P.A., 1296_002)

Wanneer tijdens de Tweede Wereldoorlog de schilderijen van de Koninklijke Musea in de Re-
gentschapsstraat moesten worden geëvacueerd naar de kelders van het Justitiepaleis opdat 
ze in veiligheid zouden zijn bij bombardementen, werd er een beroep gedaan op de paarden 
en de hoge verhuiswagens van de familie Vandergoten22.
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Verhuiswagen nr. 14 waarvoor 4 paarden zijn gespannen, gefotografeerd in 1934, in de buurt 
van de opslagplaats van de onderneming, Steenkoolkaai.
(S.A.B., P.A., 1294_018. Foto P. Dietens)

Henri Ceuppens, een inwoner van Oudergem, herinnert zich dat hij op een dag voor 1940 
een span van de etablissementen Vandergoten bemerkte terwijl hij zich samen met zijn va-
der op de tram bevond: «Iedereen op de tram draaide zich om en keek toe terwijl het span 
passeerde». Ook al was het in die tijd heel gewoon paarden te zien op straat, preciseert Henri 
dat «een span van Vandergoten nooit onopgemerkt passeerde, om de eenvoudige reden 
dat de paarden mooi, kolossaal en trots waren. De mensen waren onder de indruk»25.
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Nieuwe opslagplaats van het bedrijf Vandergoten, in Emile Bockstaellaan 304. Frans en René 
poseren bij de ingang van het gebouw in juli 1941, kort na de aankoop ervan. Men ziet de 
vrachtwagen Studebaker nr. 5, die kort daarna zou worden opgeëist door de Duitsers.
(S.A.B., P.A., 1293_001)

BOOMPERIODE VOOR HET BEDRIJF



27

5. BOOMPERIODE VOOR HET BEDRIJF

(1939-1956)

Hoewel alle motorvoertuigen van het bedrijf - behalve verhuiswagen 
Studebaker nr. 6 - tussen 1939 en 1941 door het Belgische en het Duitse 
leger waren opgeëist, zetten René en Frans, geïnstalleerd in hun ops-
lagplaats op de Steenkoolkaai, tijdens de Tweede Wereldoorlog hun ve-
rhuisactiviteiten voort met behulp van de negen trekpaarden en de door 
paarden getrokken verhuiswagens die hen restten. Ze breidden hun be-
drijf voort uit door in april 1941 een grote opslagplaats met paardenstallen 
te kopen, gelegen in de Emile Bockstaellaan 302-304 te Laken, waarin ze 
onmiddellijk een meubelbewaringsdienst opstartten26.

We weten nu dat de onderneming Vandergoten behoorde tot de Brusselse 
verhuisfirma’s waarop de Duitsers tussen 1942 en 1944 een beroep deden 
voor het transport van de geconfisqueerde meubels van Brusselse joden 
vanuit hun woningen naar Brusselse opslagplaatsen die dienst deden als 
tussenstop vooraleer de meubels naar Duitsland werden gebracht27. Het 
is moeilijk de omstandigheden te bepalen waarin de Vandergotens deze 
bestellingen aanvaardden. Moesten zij ze wel aanvaarden opdat hun be-
drijf zou overleven? Een ding is zeker: het onderzoek omtrent de onder-
neming dat na de oorlog werd uitgevoerd door het Krijgsauditoraat, werd 
zonder gevolg geklasseerd. Het bedrijf werkte ook samen met collega’s 
in Oostende (Bockhoudt Frères en Odilon Terlinde) voor de evacuatie van 
het meubilair van honderden Belgische families die wegvluchtten van de 
Belgische kust en van de bouwwerkzaamheden van het Duitse leger voor 
de Atlantische muur28. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog bezat 
het bedrijf nog slechts negen trekpaarden en een tiental door paarden ge-
trokken wagens29. Daarna, tot in 1956, stelden de broers Vandergoten een 
vijftigtal personen te werk en beschikten ze permanent over 23 paarden 
in de paardenstallen op de Steenkoolkaai en in de Emile Bockstaellaan.
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Deze twee foto’s genomen eind 1940 voor de opslagplaats op de Steenkoolkaai 10-11 te 
Brussel, tonen alle door paarden getrokken wagens en paarden van het bedrijf Vandergoten.
(S.A.B., P.A., 1294_001 en 1283, bladzijde 4. Foto’s P. Dietens)
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De meubelbewaringsdienst kende snel zoveel succes dat de ops-
lagplaats tussen 1953 en 1958 moest worden vergroot in de richting van 
de Jan Bollenstraat30. De opslagplaats bevatte 80 containers en 150 com-
partimenten met verschillende afmetingen.

Naast de meubelbewaringsdienst in volle expansie, vormde de verhuizing 
van meubels van particulieren de voornaamste activiteit van de onder-
neming, waarbij ze zich specialiseerde in moeilijke opdrachten zoals het 
transporteren van kluizen en piano’s. De door paarden getrokken verhu-
iswagens werden hoofdzakelijk gebruikt voor verhuizingen in Brussel, de 
gemotoriseerde voor transporten in de provincie.

Er waren ook enkele personaliteiten en instellingen die een beroep de-
den op de diensten van het bedrijf Vandergoten, onder meer de Société 
Royale Grande Harmonie (voor 1938), prins Karel, Graaf van Vlaanderen 
(1950 en 1959), architect Noël Van Maldeghem (1953), het Gemeentekre-
diet (1963), beeldhouwer Ernest Salu (1963), de kantoren van Forges de 
Clabecq, en Group S (1973).

De firma kocht enkel Belgische paarden (kastanjebruine ruinen), die haar 
merkimago vormden. De paarden waren volwassen (4-5 jaar) en reeds 
gedresseerd om voor landbouwwerktuigen te worden gespannen. Om 
deze jonge paarden afkomstig van het platteland, te doen wennen aan 
de stadsomgeving en het verkeer, werd elke nieuwkomer in koppel ges-
pannen met een reeds ervaren paard, dat «de burgemeester» werd ge-
noemd - eerst gedurende drie dagen aan de rechterkant, de kant met de 
woningen, en daarna aan de linkerkant, die met het verkeer31. Net zoals 
het personeel van de firma, hadden de paarden recht op jaarlijks verlof: ze 
mochten twee weken lang gaan grazen op een boerderij in Ophain. Hun 
diensttijd varieerde van 10 tot 15 jaar32.

Er werd bijzonder veel belang gehecht aan het comfort en de kwaliteit 
van de harnassen. Elk paard had een eigen harnas «op maat», vervaar-
digd door Armand Waegemans, tuig- en zadelmaker, wiens werkplaats 
zich op de Ninoofsesteenweg 14 bevond33. Elk span was uitgerust met 
een paar klokjes, bedoeld om de voorbijgangers te waarschuwen dat er 
zware verhuiswagens passeerden. 

De trekpaarden van de firma werden niet alleen voor professionele ac-



31

tiviteiten gebruikt, maar tussen 1946 en 1951 ook voor het trekken van 
wagens tijdens Brusselse religieuze processies, zoals die van O. L. Vrouw 
van Vrede, het Godsfeest (Brussel) en Sint-Guido (Anderlecht).

Tussen 1946 en 1969 namen ze ook deel aan diverse folkloristische evene-
menten en andere Brusselse manifestaties, zoals liefdadigheidsoptochten, 
reclameproducties, patriottische festiviteiten onder meer ter gelegenheid van 
125 jaar België (1955), de Ommegang-stoet, alsook landbouwmanifestaties 
en -wedstrijden. Trouwens, artiest Jean Delescluze en daarna zijn zoon Ed-
mond35, beiden decorbouwer bij de Koninklijke Muntschouwburg, ontwierpen 
door paarden getrokken wagens voor tijdens de Ommegang-festiviteiten.



32

Steenkoolkaai 10-11 te Brussel, 14 juni 1943. René Vandergoten (1ste rij, uiterst links) en het 
voltallige personeel poseren voor de gevel van de firma.
(S.A.B., P.A., 1292_003)
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Heilig-Sacramentsprocessie in Brussel (Godsfeest), in 1959. De wagen, getrokken door vier 
paarden van Vandergoten, ter hoogte van de Kapelleplein en de Stevensstraat.
(S.A.B., P.A., 1297_015)

René Vandergoten, links, poseert voor de Vrijheidswagen, geconstrueerd met het oog op de 
historische stoet voor de 125-jarige onafhankelijkheid van België, in juli 1955.
(S.A.B., P.A., 1299_044)



35

Emile Bockstaellaan 304. Opslagplaats voor meubel-
bewaring. Binnenaanzichten. Containerhal en compar-
timenten, 1958-1965.
(S.A.B., P.A., 1293_002 en 1293_016)

Verhuiswagens met paarden bij de verhuizing 
van de kantoren van de Fonderies Nestor Martin 
(Sint-Jans-Molenbeek), in 1953. 
(S.A.B., P.A., 1296_007)

Het aantal paarden dat voor de verhuiswagens werd 
gespannen, was afhankelijk van de niveauverschillen 
op de gevolgde route. Op vlak terrein kon een paard 
van een ton gemakkelijk een last van 5 ton trekken. 
Op een helling, zoals in de Kruidtuinlaan, was mins-
tens de kracht van twee paarden nodig. In Brussel 
was het bij regen of sneeuw moeilijk om met zware 
verhuiswagens rond te rijden, vermits de straatste-
nen glad waren. Een verhuiswagen woog 5 tot 6 ton. 
Daarbij kwam nog een aantal ton aan last, zodat het 
gewicht heel snel 10 ton bereikte. Om af te dalen in 
besneeuwde straten, werden er stokken voor de wie-
len geplaatst, zodat de wagen, met zijn geblokkeerde 
wielen, gleed als een slee35.



36

Historische Ommegang-stoet op de Brusselse Grote Markt, in augustus 1955. 
Wagen getrokken door vier Vandergoten-paarden.
(S.A.B., P.A., 1299_047)
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Enkele voorbeelden van lederen en koperen harnasonderdelen, afkomstig uit het Vander-
goten-fonds. Vermits er in het Archief van de Stad Brussel niet voldoende plaats was om de 
aan het Vandergoten-fonds toebehorende lederen spanonderdelen voor trekpaarden in de 
beste omstandigheden te bewaren, gaf de gemeenteraad in zijn zitting van 04.05.2015 de 
toestemming om ze op te slaan bij de vzw Paard & Bos. 
(A.S.B., P.A., 1310_03)
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Vanaf de tweede helft van de jaren 1950 daalde het aantal paarden 
sterk (nog amper vier in 1967). Het toenemende verkeer, de moeilijkheid 
om bekwame en gemotiveerde jonge voermannen te werven, de zeld-
zaamheid van kwaliteitsvolle paarden, de onderhoudskosten van een 
paardenstal - allemaal factoren die de firma ertoe aanzetten om geleide-
lijk over te schakelen op gemotoriseerd vervoer en in 1970 de paarden-
tractie in haar geheel vaarwel te zeggen36.

Op 13 mei 1970 werden de opslagplaats en de paardenstallen op de 
Steenkoolkaai 10-11 volledig vernield door een brand. De activiteiten van 
het bedrijf werden daarna  gecentraliseerd in de opslagplaats in de Emile 
Bockstaellaan. Naar aanleiding van het stoppen met paardentractie en 
het afbranden van de stallen, beëindigde René Vandergoten zijn acti-
viteiten met paarden volledig in 1970. 

Sinds 1948 vormden René en Frans Vandergoten stilzwijgend de ven-
nootschap onder firma «Les Fils Vandergoten». Als gevolg van meer-
dere onenigheden startte René in 1972 een gerechtelijke procedure om 
hun vennootschap in vereffening te stellen. Deze ontbinding werd vast-
gelegd in een besluit van het Hof van Beroep van Brussel d.d. 12 maart 
1984. René leidde het bedrijf tot in november 1984. In hetzelfde jaar werd 
het bedrijf overgenomen door zijn neef Roger Vandergoten, de zoon van 
Frans, die het omvormde tot een naamloze vennootschap («Les Fils Van-
dergoten»)37. Vandaag heeft Roger zijn activiteiten stopgezet. Zijn bedrijf 
werd in 2011 verkocht aan de groep Your Mover Vandergoten, die door zijn 
broer Jean-Philippe Vandergoten werd gesticht38. 

Roger Vandergoten maakt er een erezaak van om de oude motorvoertui-
gen van de onderneming te behouden. De laatste wagen met paarden-
tractie, die onder meer dienst heeft gedaan bij de opnamen van de film 
«Le Maître de musique» (1987-1988), wordt nog gebruikt voor defilés39.

6. NAAR HET EINDE VAN DE PAARDENTRACTIE 
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