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zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.



HVC Nieuwsbrief zomer 2021 pagina 3

VAN DE VOORZITTER
‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid.’ Deze aloude
wijsheid gaat gelukkig ook in dit jaar weer op,
maar dan in positieve zin en heel anders dan de
lente van 2020. Na alle mineur van de lockdown en
de bijbehorende sluitingen en beperkingen zijn er
eindelijk versoepelingen. Want steeds meer men-
sen bouwen een vorm van immuniteit op, hetzij
door gevaccineerd te zijn of, triester, door het vi-
rus zelf doorgemaakt te hebben. En ook al zijn 
geraniums mooie, kleurrijke planten, we kunnen
toch niet wachten erachter vandaan te komen.. 

Zo kunnen wij ook niet wachten tot de situatie zich normaliseert en wij onze
vrijwilligers weer begroeten in onder andere het museum, het Dief - en -Duif-
huisje, de Regentenkamer, bij educatie, de beeldbank enz. 
Weer met elkaar bezig te zijn met nieuwe exposities, met historisch onderzoek
en nog veel meer. Gewoon weer met elkaar en voor elkaar en iedereen op een
leuke manier bezig zijn. En ook al hebben we een ruim aantal vrijwilligers, die
met ons veel mogelijk maken, er is altijd plaats voor meer. Hebt u organisatie-
talent en een beetje tijd, of weet u iemand, die dat heeft, wij zijn op zoek naar
coördinatoren voor het Dief- en -Duifhuisje, de markten en braderieën, de
beeldbank, de Regentenkamer en het historisch onderzoek. 
De vrijwilligers van de HVC zetten zich in op vele terreinen: gastheren en
gastvrouwen in de musea, ICT mensen, die zorgen dat de systemen blijven
werken, zodat de lessen van de educatie gegeven kunnen worden en de mensen
van de beeldbank oude en nieuwe foto’s en documenten kunnen digitaliseren. 
Maar….. spreekt dat niet aan, maar houd u van tuinieren of schilderen? Sluit u
aan bij onze klussenploeg, die er op de maandagmiddagen voor zorgt, dat de
buitenruimte er verzorgd uit ziet. En zo kan ik doorgaan. Voelt u ervoor om
een van onze werkgroepen te komen versterken? Neem contact op via de email
info@hvc-capelle.nl of neem contact op met een van de bestuursleden.
Ik wens u allen veel plezier toe de komende tijd, waarin we weer contacten
kunnen leggen en nader tot elkaar mogen komen. 

Irma Camijn-van Kuler, voorzitter



LOPENDE VERENIGINGSZAKEN
Normaal gesproken informeert het bestuur de leden tijdens de Algemene Le-
denvergadering over zaken die de vereniging bezig houden en doet tevens de
plannen uit de doeken. De ALV kon, zoals bekend, niet doorgaan maar het be-
stuur hecht er toch aan u op deze manier op de hoogte te brengen/houden.
In dit artikel zetten we de lopende zaken op een rijtje.
Over de plannen infomeren wij u elders in deze Nieuwsbrief.
Concept-Archiefnota
Door de gemeente zijn we uitgenodigd om onze visie te geven op de concept-
archiefnota die ambtelijk wordt voorbereid. Van deze mogelijkheid hebben we
gaarne gebruik gemaakt, en een uitgebreide notitie geschreven, met als speer-
punten o.a.: 
1. Afhandelen openstaande punten eerdere input HVC 
2. Een vast aanspreekpunt 
3. Verbeteren digitale toegankelijkheid (incl. de afstand tot de archiefbe-
waarplaats) 

4. Stimuleren gebruik archieven: fysiek en digitaal 
5. Verbeteren toegang tot gegevens Burgerlijke Stand voor genealogisch on-
derzoek 

6. Innovatie
De gemeente heeft goede nota genomen van onze wensenlijst. Naar verwach-
ting zal de gemeentelijke nota in 2021 worden afgerond. 
Depot archief
Het archief van de gemeente Capelle aan den IJssel is opgeslagen in Nijverdal.
Dit is al jaren een kritisch punt voor de HVC en in onze reactie op de concept-
archiefnota hebben we aangetoond dat de opslag in Nijverdal belemmerend
werkt voor het onderzoek naar de geschiedenis van Capelle. In 2021 zal een
nieuwe aanbesteding plaats vinden, en de HVC zal worden uitgenodigd om te
reageren op de aanbestedingsvoorwaarden.
Auteursrecht Beeldbank
Door het thuiszitten vanwege COVID ingegeven of niet, in de laatste maanden
van 2020 explodeerde het gebruik van de Facebooksites ‘Oud Capelle’ en
‘Kralingseveer’. De belangstelling voor de geschiedenis van Capelle is zeer te
waarderen, maar had helaas een schaduwzijde omdat veel materiaal van onze
Beeldbank werd gebruikt zonder bronvermelding, waaronder ook de materia-
len waar auteursrecht op rust. We zijn zowel met de gemeente (als mede-ei-
genaar van de Beeldbank) als de moderatoren van de Facebooksites in gesprek,
en hopen in 2021 een modus te hebben gevonden die alle partijen recht 
Jan Anne Beijerinck Stichting 
Met delegaties van het bestuur van de Jan Anne Beijerinck Stichting is een
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aantal malen gesproken over verdere samenwerking tussen de Stichting en
onze Vereniging, die beide in het gemaal aan de Bermweg zijn gehuisvest. De
lopende tentoonstelling van de HVC over 150 jaar Jan Anne Beijerinck-ge-
maal had al tot intensivering van de contacten geleid. Ook het onderhoud van
het pand en terrein wordt al gezamenlijk aangepakt. De verkennende gesprek-
ken hebben o.a. opgeleverd dat we de educatieve activiteiten op elkaar zullen
afstemmen en gezamenlijk zullen aanbieden aan het onderwijs in Capelle. Af-
gesproken is dat we vanuit een organische werkvorm zullen kijken of in de
toekomst verdergaande organisatorische en bestuurlijke samenwerking een
meerwaarde kan bieden. 
Capels materiaal bij Museum Rotterdam
We hebben met interesse de ontwikkelingen rond Museum Rotterdam gevolgd,
vanwege onze lopende discussie over bruikleen van de Capelse bodemschat-
ten, die Museum Rotterdam bewaart in haar depot. Ons streven is de opgegra-
ven resten van de Capelse kastelen uit te stallen op de bovenetage van het
Dief- en Duifhuisje ten behoeve van de permanente tentoonstelling ‘De ge-
schiedenis van de Capelse kastelen’. Museum Rotterdam weigert echter haar
medewerking, waardoor wij genoodzaakt zijn om de discussie voor te gaan
leggen aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Capelle. 
Verzoek HVC
tot aanwijzing ING-gebouw als gemeentelijk monument.
De HVC heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de voorgenomen sloop
van het ING-gebouw, een mooi voorbeeld van de antroposofische stijl van de
architecten Alberts & Van Huut. De HVC is van mening dat dit karakteristie-
ke en beeldbepalende pand in het centrum van Capelle als voorbeeld van mo-
dern Erfgoed behouden dient te blijven. De HVC pleitte voor het toekennen
van de gemeentelijke monumentstatus aan het pand, en ging in bezwaar tegen
het besluit van het college van B. en W. om het verzoek van de HVC af te wij-
zen. De toekomst van het pand is nog ongewis. 
ICT- en onderhoud
De HVC is in toenemende mate afhankelijk van haar ICT-omgeving, vooral
voor de Beeldbank, en de daar opgeslagen fotocollectie. Ook het toegenomen
gebruik van gebruikers via de web omgeving vraagt meer van onze hard- en
software. We mogen ons daarbij gelukkig prijzen de deskundigheid voor het
beheer in eigen gelederen te hebben. Dit jaar werd de ICT-omgeving opnieuw
in kaart gebracht, met de daarbij behorende afschrijf- en vervangingstermijnen,
en werden potentiële risico’s in kaart gebracht. Naar aanleiding van uitval van
een van de cruciale onderdelen in deze omgeving, werd overgegaan tot preven-
tieve vervanging van soortgelijke componenten. 

Huub Leenen, secretaris 
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DE HVC ALS VRAAGBAAK
De HVC heeft een belangrijke functie als vraagbaak voor (oud-)Capellena-

ren, en amateurgenealogen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van
Capelle en zijn inwoners, of van hun eigen voorouders. Dit jaar was er een
belangrijke toename te zien in het aantal gestelde vragen, die via de secreta-
ris, de mail of de website werden gesteld. Een officiële telling houden we
nog niet bij, maar de toename was opvallend.
Een paar voorbeelden van gestelde vragen:
- Op verzoek van de gemeente Capelle deelname aan een schouw van pand
van Speykstraat 5A, ter beoordeling van nog aanwezige originele interieur-
elementen; 

- Een vraag over de historische en monumentale waarde van pand Bermweg
77 in het kader van inspraak door burgers in een ontwikkelplan van het ge-
bied; 

- Een vraag over de verandering van huisnummers op de ’s-Gravenweg, in
een zoektocht van de vragensteller naar het huis van zijn grootouders; 

- Een vraag voor een bijdrage aan een artikel over het ontstaan van het
Schollebos Vraag naar informatie over ontstaan Schollebos:

‘Zaterdag 8 april 1972 werd
door de Actiegroep Woon-
omgeving als protest tegen
het volbouwen van het Ca-
pelse deel van de polder
Prins Alexander, aan de Ca-
pelseweg een boom geplant
en een bord met de naam
Schollebos geplaatst. Op de
foto leden van de actiegroep,
links Henk Verwoerd, rechts
Andries van Wijngaarden’. 
Foto: collectie HVC-Beeld-
bank.

Een ander voorbeeld van
een vraag die aan de HVC werd gesteld: in dit geval gaat het om het (niet meer
bestaande) pand Nijverheidsstraat 66 in Keeten aan de buitenzijde van de
Schielandse Hoge Zeedijk, waar een kruideniersbedrijf was gehuisvest. De
vraag bevatte zowel het toezenden van foto’s van het pand, als informatie over
de achtergrondgeschiedenis van de uitbaters, waaronder de voorouders van de
vraagsteller. 

Huub Leenen, secretaris
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HVC IN BEWEGING  -  IN VOORBEREIDING 
Erfgoed mag zich in een warme en groeiende belangstelling verheugen. Dit
blijkt niet alleen uit het toenemend aantal vragen naar genealogische en ge-
schiedkundige informatie, maar ook uit de belangstelling voor de openbare
ruimte, de geschiedenis van de eigen woning, en de invloed van gemeentelij-
ke ontwikkelingsprojecten op modern erfgoed, het stadsgezicht of de (her)be-
stemming van monumentale gebouwen. De mondige burger wendt zich ook
tot de HVC in de zoektocht naar informatie over afkomst, woonplek en -
plaats, en de geschiedenis en achtergronden van de stad. 
Ook de gemeente maakt dankbaar gebruik van de kennis van de HVC als het
gaat om aanvragen aanpassingen woningen, en (her)ontwikkeling van gebou-
wen en gebieden. Hierbij moet worden aangetekend dat deze kennis vaak on-
losmakelijk verbonden is aan het geheugen van individuele leden van de werk-
groep Onderzoek van de HVC, veelal omdat zij niet alleen geboren en getogen
zijn in Capelle, maar ook met hart en ziel verknocht zijn aan de geschiedenis
van hun stad. Hun kennis is onschatbaar! 
Het bestuur van de HVC zal met een plan komen om die ‘lopende’ geschiede-
nis ook te kunnen verankeren in ‘geschreven’ geschiedenis, zodat we ook voor
latere generaties de nu nog aanwezige kennis kunnen vastleggen. Het bestuur
van de HVC is actief om de geschiedenis van Capelle ook op andere manieren
en plaatsen voor het voetlicht te brengen. Verheugend is dat we daarbij in toe-
nemende mate worden benaderd door nieuwkomers in Capelle, en door een an-
dere (jongere) leeftijdscategorie dan we gewend zijn. Nieuwe vragen bieden
nieuwe inzichten, en ook vragen ook andere vormen van presentatie en kennis-
overdracht. Dit biedt volop kansen voor de HVC!
Een greep van de onderwerpen die momenteel worden besproken: 
• Moderne vormen van archeologie door middel van metaaldetectoren, en
het betrekken van jeugd bij de geschiedenis en de praktische uitvoering; 

• Het gebruik maken van een App waardoor de wandelaar door Capelle op
de kaart kan zien waar specifieke plaatsen of gebeurtenissen uit de ge-
schiedenis van Capelle zijn, en er extra informatie kan worden verkregen; 

• Het plaatsen van vitrines op publieke plaatsen zoals de Bibliotheek, de Vij-
verhof e.a. waar wisseltentoonstellingen over de geselecteerde punten uit
de geschiedenis van Capelle kunnen worden getoond;

• Samenwerking met de Bibliotheek om de geschiedenis van Capelle een
plaats te geven in het activiteitenprogramma van de bibliotheek;

• Uitwerking van een verzoek van de Vijverhof om in gesprek te gaan met
ouderen over hun geschiedenis, en die van Capelle; 

• Een vraag van een lokale supermarkt voor de ontwikkeling van een boek
over de geschiedenis van Capelle, met inplakplaatjes die bij de boodschap-
pen worden meegegeven: 
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• Gesprekken met de moderatoren van de Facebooksites ‘Oud Capelle’ en
‘Kralingseveer’ over correct gebruik van fotomateriaal van de HVC, met
respectering van de auteursrechten. Anderzijds willen wij uit de het vele
materiaal (foto’s en informatie) dat door alle leden van de sites wordt aan-
gebracht, veilig stellen als informatiebron over Capelle (en Kralingseveer,
voor zover het de voorgeschiedenis van Capelle betreft).

• Samenwerking met de Jan Anne Beijerinckstichting om een gezamenlijk
educatieproject op te starten over waterbeheersing in Capelle, en de impact
daarvan op het ontstaan van Capelle.

In 2021 hopen we deze punten omgezet te hebben in nieuwe activiteiten van de
HVC.

Huub Leenen, secretaris
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HVC LEDEN STEMMEN IN MET 
ALGEMEEN- EN FINANCIEEL BELEID 2020
Opnieuw verhinderden de maatregelen rond corona het houden van een Al-
gemene Ledenvergadering. Het bestuur zag zich daarom gedwongen de sta-
tutair noodzakelijke goedkeuring door de leden van de jaarcijfers door mid-
del van een brief te verkrijgen.
Op de in deze aan de eerste Nieuwsbrief van dit jaar toegevoegde brief ge-
stelde vragen werd geen enkele negatieve reactie ontvangen. Hiermee werd
officieel het algemene- en financiële beleid  goedgekeurd, evenals de begro-
ting voor het lopende jaar. Voorzitter en penningmeester danken u allen
voor het vertrouwen en de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden.

AANVULLINGEN & VERBETERINGEN
In het vorige nummer van de HVC Nieuwsbrief werd helaas abusievelijk de
naam van Cees Hartmans niet vermeld in het Jaarverslag 2020 als lid van de
Beeldbank, waarvoor hij wel degelijk actief is.
Onder de foto op pagina 18 in het artikel over Van Dam is een deel van het on-
derschrift weggevallen. Er hoorde te staan:
Arie van Dam voor de winkel, achter de handwagen en in de kolenopslag aan
de IJsselmondselaan.
Overigens, met nummer 1, voorjaar 2021 begon de 35e jaargang.



VIJFTIG JARIG HUWELIJKSFEEST 
IN DE ‘VAN CAPPELLENSTICHTING’
Donderdag 31 mei 1928 vierden Bas van Dam (Bastiaan, 1849-1945) en An-
nigje Bos (1852-1937) hun 50-jarig huwelijksjubileum. Een unicum in die
tijd! Het echtpaar woonde sinds dinsdag 12 augustus 1924 in één van de twee
speciaal voor gehuwden grotere kamers in de Van Cappellenstichting - het op
zaterdag 2 juli 1898 officieel geopende oude mannen- en vrouwenhuis aan de
Dorpsstraat 164 - en werden op de dag van hun gouden huwelijksfeest in de
bloemetjes gezet.

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest gingen Bas en Annigje van Dam in de tuin
van de Van Cappellenstichting op de (ingekleurde) foto. Samen met Kornelis Ouwehand
(Kornelis Hendrik Carel, 1888-1969) en Hendrika Tol (1886-1968), van 14 februari 1926

tot 30 april 1941 ‘vader en moeder’ van de Van Cappellenstichting. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

Bas en Annigje van Dam
Bastiaan van Dam werd geboren op maandag 24 september 1849 in Ouderkerk
aan den IJssel, als zoon van Teunis van Dam (1816-1876) en Margaretha van
Herk (1819-1879) die met hun gezin vanuit de geboorteplaats van Bas op
woensdag 2 mei 1855 naar Capelle aan den IJssel kwamen. Annigje Bos werd
geboren op zondag 1 februari 1852 in Krimpen aan den IJssel, als dochter van
Adrianus Bos (1815-1872) en Elisabeth Boer (1823-1895), welke familie zich
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vanuit Ouderkerk aan
den IJssel op maandag
11 april 1859 in Ca-
pelle aan den IJssel
vestigde. Op 21-jarige
leeftijd verhuisde An-
nigje naar de gemeen-
te Overschie waar zij
op vrijdag 21 novem-
ber 1873 intern aan de
slag ging als dienstbo-
de. Ruim vier jaar la-
ter, op maandag 13
mei 1878, keerde zij
weer terug in Capelle
waar zij op vrijdag 31
mei 1878 in het ge-
meentehuis aan de Dorpsstraat in het huwelijk trad met Bas, die de kost ver-
diende als machinist bij Sleepdienst C.G. van der Garden & Co (1866-1915)
en Stoombootreederij ‘de IJsel’ (1840-1947) van dezelfde firma. De laatste
stond bekend als de ‘Goudsche Boot’, een geregelde bootdienst voor het ver-
voer van vee, vracht en passagiers tussen Gouda en Rotterdam, die eveneens
de tussenliggende dorpen aan de Hollandsche IJssel aandeed.
Via IJmuiden naar Lekkerkerk
Bas en Annigje van Dam vestigden zich kort na de dag van hun huwelijk in IJ-
muiden, een ‘buurtschap van geringen omvang’ dat enkele jaren eerder was
ontstaan bij de sluizen van het Noordzeekanaal, de nieuwe waterweg door
‘Holland op zijn smalst’ tussen het IJ in Amsterdam en de Noordzee, die op
woensdag 1 november 1876 door Koning Willem III officieel geopend was.
Bas ging vanuit de
nog ‘kleine en primi-
tieve nederzetting’
aan de slag als machi-
nist op één van de
stoomsleepboten, die
hier ter assistentie van
baggervaartuigen wer-
den ingezet bij het uit-
diepen van de buiten-
haven en de vaargeul
tussen de Zuider- 
en Kleine Sluis (1876)
en de spoorbrug bij
Velsen. Vermoedelijk
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Een van de ‘Lekboten’ aan de steiger bij Lekkerkerk.

Aanlegsteiger van ‘Stoombootreederij ‘de IJsel’, 
de ‘Goudsche boot’, aan de Dorpsstraat ‘op Dorp’. 

Ansichtkaart, collectie HVC-Beeldbank
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omdat het karwei erop zat vertrok het echtpaar Van Dam-Bos op woensdag 21
mei 1879 vanuit IJmuiden naar Lekkerkerk, waar drie kinderen werden gebo-
ren: Margaretha (1879-1965), Elizabeth Adriana (1982-1952) en Teunis
(1884-1886). Ook in Lekkerkerk, zo bleek uit de geboorteaktes van de kinde-
ren, ging Bas aan de slag als machinist. Mogelijk bij één van de rederijen die
zich bezighielden met het vervoer van vee, vracht en passagiers over de Lek,
Maas en Merwede, zoals de ‘Stoomboot-onderneming Concordia’, ‘Stoom-
bootdienst op de Lek’ of ‘Stoombootreederij Fop Smit & Co’, welke ook
stoomsleepboten in de vaart had. Zijn vrouw Annigje zorgde voor het gezin en
voor het huishouden, welke taak in de geboorteaktes werd vermeld als ‘zonder
beroep’.
Van Capelle, via Charlois naar Rotterdam.
Zaterdag 2 januari 1886 werden Bas, Annigje en hun drie kinderen ingeschre-
ven in het bevolkingsregister van Capelle aan den IJssel op ‘Huis Wijk B
Nommer honderd veertien’ (Dorpsstraat ‘op Dorp’). Bijzonder tragisch was
dat op dezelfde dag hun 16 maanden oude zoon Teunis overleed. Mogelijk als
gevolg van deze trieste gebeurtenis was het verblijf in Capelle van korte duur,
want al op donderdag 10 maart 1887 vertrok de familie Van Dam naar een huis
genummerd 1391c in Charlois, toen een zelfstandige, agrarische gemeente
welke in 1895 werd geannexeerd door Rotterdam. Waarom het gezin slechts
tien weken in Charlois woonde is niet duidelijk, zeker is wel dat de familie
Van Dam op vrijdag 27 mei 1887 in het bevolkingsregister van Rotterdam
werd ingeschreven en ging wonen aan de Prins Alexanderstraat 17. Daar, op
het Noordereiland, werden dochter Wilhelmina Johanna (1887-onbekend) en
zoon Teunis (1890-1893) geboren. Bijzonder was, dat in de geboorteaktes
toen, niet machinist als beroep van hun vader werd vermeld, maar respectieve-
lijk stoker en stuurman. Kort na de geboorte van Teunis verkaste het gezin
naar Boomgaardstraat 9b in de wijk Cool, Hier kregen Bas en Jannigje voor de
tweede maal te maken met het overlijden van een zoon met de naam Teunis, te

Maaskade, Noor-
dereiland. 
Ansichtkaart: 
collectie Stadsar-
chief Rotterdam. 
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weten op donderdag 23 februari 1893, waarbij op de overlijdensakte weer ma-
chinist als beroep van Bas werd vermeld. Ook na dit overlijden verhuisde de
familie Van Dam, nu naar een huis even verderop in de Boomgaardstraat op
nummer 87. Het volgende en vierde huis in Rotterdam stond ‘op Zuid’ aan de
Oranjeboomstraat 230b in de wijk Feijenoord. Vandaar verhuisde de ‘machi-
nist op een sleepboot’ weer met zijn gezin naar het dorpse Noordereiland, het
toenmalige centrum van de binnenvaart in het Rotterdamse, waar de schepen
rijendik, soms vijf of zes naast elkaar, voor de wal lagen. Hier, op wat men
noemt de ‘sigaar in de Nieuwe Maas’, werd achtereenvolgens gewoond aan de
Burgemeester Hoffmanstraat 6e, Maaskade 47a en Prins Frederikplein 23c. 
Naar Capelle en de Van Cappellenstichting
Bas en Annigje zijn respectievelijk 74 en 71 jaar als ze op vrijdag 9 november
1923 intrekken bij hun dochter Margaretha en schoonzoon Gerrit van Eijk
(Gerrit Nicolaas, 1879-1927) aan de 2e Middellandstraat 16a, vlak bij het cen-
trum van Rotterdam. De inwoning verliep waarschijnlijk niet zonder proble-
men, omdat er al snel en met succes een aanvraag werd ingediend om in de
Van Cappellenstichting (1898-1973) aan de Dorpsstraat 164 te mogen komen
wonen. Om in aanmerking te komen moest wel aan een aantal voorwaarden
worden voldaan, te weten: ‘hoog in jaren’, maar ook ‘bij de tijd’ zijn en goed
kunnen lopen. Ook werd verwacht dat men zichzelf kon wassen en aankleden.
Daarnaast diende het echtpaar Van Dam zich te laten keuren door de dorpsarts,
De Van Cappellenstichting met rechts de ‘Vleeschhouwerij van de Gebrs. Van Blanken-

steijn’. Ansichtkaart collectie Paul Weyling.
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die op dat moment aan de ‘weldadige
stichting’ verbonden was: dr. Karel
Zandbergen (1890-1970). Eén en an-
der leverde geen problemen op, waar-
bij mag worden aangenomen dat men
voor de aanvraag werd ingediend wel
eerst een kijkje was gaan nemen in het
oude mannen- en vrouwenhuis, dat in
de tijden dat Bas en Annigje eerder
‘op Capelle-Dorp’ woonden nog ge-
bouwd moest worden. In de zomer
van 1924 kwam de kleinste van de
twee speciaal voor gehuwden grotere
kamers vrij, waarna Bas en Annigje
dinsdag 12 augustus 1924 in het be-
volkingsregister van Capelle aan den
IJssel als bewoners van de Van Cappellenstichting konden worden ingeschre-
ven. Zonder enige twijfel zullen Bas en Annigje het wonen in de ‘weldadige
stichting voor ouderen’, in de gemeente waar ze waren opgegroeid en in 1878
getrouwd, als heel plezierig hebben ervaren. Met als hoogtepunt hun voor die
tijd zeldzaam 50-jarig huwelijksjubileum. Dit feest ging getuige de hierboven
geplaatste foto van het gouden bruidspaar, niet onopgemerkt voorbij. Vrijwel
zeker zal er door ‘vader en moeder’ Ouwehand ook een receptie zijn geregeld,
waar wellicht ook burgemeester Jan Verloop en de regenten van de Van Cap-
pellen Stichting het bruidspaar kwamen feliciteren. Ook familieleden, waarvan
er meerdere in Capelle woonden, zullen acte de présence hebben gegeven.
Aanwezig waren in ieder geval de bewoners van ‘het huis’, die ongetwijfeld
net als Bas en Annigje van het feest zullen hebben genoten. Bastiaan van Dam
en Annigje Bos bleven tot aan hun overlijden in de Van Cappellenstichting
wonen, Annigje overleed 85 jaar oud op dinsdag 23 november 1937 en ver-
bleef er ruim 13 jaar. Bastiaan overleed 95 jaar oud op donderdag 11 januari
1945 en woonde ruim 20 jaar in de stichting waar hij zijn medebewoners altijd
trots vertelde over zijn jonge jaren als ‘meester’ op de ‘Goudsche boot’ van de
firma C.G. van der Garden en zijn tijd als machinist van stoomsleepboten op
de grote rivieren en in de Rotterdamse haven.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand Gemeente Rotterdam.
- Oud-archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- De straatnamen van Rotterdam (1992). Johan Okkema, Rob Feringa, 
Cees Zevenbergen.



DE GESCHIEDENIS VAN SCHEEPSWERF 
A.VUYK & ZONEN IN EEN NOTENDOP 
Adrianus Vuijk, de grondlegger van Scheeps-
werf A. Vuyk & Zonen te Capelle aan den IJs-
sel, werd op 26 september 1839 geboren te IJs-
selmonde. Zijn vader was scheepmaker bij de
werf Fijenoord te Rotterdam-Zuid. De jonge
Adrianus trad in diens voetsporen en begon zijn
loopbaan eveneens op deze werf. De ontwikke-
lingen stonden niet stil en na een gedegen op-
leiding vertrok hij, op aandringen van zijn zwa-
ger, in 1868 naar Duisburg in Pruisen. Daar
trad hij in dienst van de werf Ewald Berning-
haus. Deze nog prille onderneming bouwde sta-
len schepen voorzien van stoomketels. En dat
was de toekomst.
In de daaropvolgende vier jaren heeft Adrianus
in Duitsland van nieuwe technieken kennisgeno-
men en zijn horizon verbreed. Met deze bagage
keerde hij met zijn gezin in 1872 terug naar Ne-
derland. Daar aangekomen besloot hij over te gaan tot de aankoop van een ei-
gen werf. In juli van dat jaar verwierf hij de werf van Benard in de buurtschap
Keeten te Capelle aan den IJssel. Samen met zijn broer Piet legde hij half de-
cember op deze plaats de kiel van een bloeiend scheepsbouwbedrijf. De zaken
liepen goed en in 1897 werd enkele kilometers verder aan de Hollandsche IJs-
sel een tweede werf overgenomen. Nu beschikten de broers over een reparatie-
werf (Werf 1) en een nieuwbouwwerf (Werf 2). Broer Leendert Gerrit, die en-
kele jaren eerder een havensleepdienst had opgezet - deze werd later bekend
als de Internationale en zou uiteindelijk tot Smit Internationale samensmelten
- zorgde met enkele orders voor sleepboten direct voor het nodige werk op
Werf 2. 
Het familiebedrijf groeide want zoon Leendert kwam in 1892, na voltooing
van zijn opleiding bij werf De Schelde te Vlissingen, op de nieuwbouwwerf de
rangen versterken. De resultaten lieten in de jaren hierna over het algemeen
een stijgende lijn zien. Soms moest zelfs de reparatiewerf worden ingezet voor
nieuwbouw. Zo bevond het bedrijf zich in financieel opzicht overwegend in
rustig vaarwater. Na veertien jaar was er sprake van een eerste wisseling van
de wacht. In 1906 droeg Adrianus de leiding over aan zijn zoons Leendert,
Wouter en Pieter. Broer Piet, aanwezig vanaf het eerste uur, stapte nu uit het
bedrijf en zette samen met collega-directeur Van Rees scheepswerf De Lies-
bosch in Jutphaas weer op de rit. Het gevolg van deze directiewijziging werd
zelfs zichtbaar in de naam: A. Vuijk & Zonen.
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Adrianus Vuijk, de grondlegger
(collectie L.P.W. Vuijk, bew.

Annelies van Es)



Helaas keerde het tij. In 1926 overleed Leendert en moesten zijn broers Wou-
ter en Pieter samen verder. In 1929 brak de economische crisis uit, wat een jaar
later leidde tot sluiting van de nieuwbouwwerf. Dit tot groot genoegen van de
schapen die er nu mochten rondlopen. In 1933 werd de leiding opnieuw over-
gedragen, nu aan de derde generatie Vuijk. Adrianus en Piet (zonen van Wou-
ter) werden directeur, respectievelijk op de reparatiewerf en nieuwbouwwerf.
Piet jr. kwam terecht op de afdeling financiën. Het werk in de periode tot 1936
was schaars, maar met kunst en vliegwerk wist men het hoofd boven water te
houden. Ondertussen kon de nieuwbouwwerf worden heropend. Langzaam
maar zeker kwam de scheepsbouw weer op gang, maar helaas was de opleving
slechts van korte duur. De Tweede Wereldoorlog brak uit en hierdoor stag-
neerde de vraag naar nieuwe schepen volkomen. Veel schepen werden door de
vijand in beslag genomen om als schild of versperring te dienen. Gedurende de
oorlog moesten schepen worden gebouwd voor de vijand. Aan deze opdracht
werd voldaan, met dien verstande dat dit, waar mogelijk, werd gesaboteerd.
Gebrek aan materialen haalde vanzelf het door de bezetters geëiste tempo
eruit.
Na de oorlog herstelden de bedrijsaktiviteiten zich slechts langzaam. Door ge-
brek aan staal was het de eerste jaren vooral veel reparatiewerk. Pas in de jaren
’50 kwam de werf in z’n geheel weer tot volle bloei en werden er door de va-
klui vele prachtige schepen gebouwd. Deze groei zette zich voort tot het begin
van de jaren ’70. Toen ontstond door de opkomst van de lagelonenlanden veel
concurrentie. Dit betekende voor veel scheepswerven de ondergang. Ook de
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Er is geen gebrek aan werk op de reparatiewerf 
(foto Wim Dwarswaard, bew. Annelies van Es)



werf A. Vuyk & Zo-
nen kreeg het moeilijk.
(Inmiddels had voor
de internationale
markt de y in de naam
de ij vervangen.) In
1972 belandde het be-
drijf in surseance van
betaling, maar dankzij
de inzet van leveran-
ciers en personeel
kwam men er toch
weer bovenop. Echter,
het ontbrak aan vol-
doende perspectief en
in 1979 liep aan de
Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel het laatste schip van de helling.
Gelukkig had mijn broer Dik - de laatste directeur en telg van de vierde gene-
ratie - een vooruitziende blik en richtte zich op de nieuwe aktiviteit van het in-
middels tot Vuyk Shipyards omgedoopte bedrijf, namelijk Vuyk Engineering.
Hierdoor ging de in vele jaren opgedane vakkennis niet verloren. Deze nieuwe
loot deed door de jaren heen veel zaken met het op de baggermarkt uiterst ac-
tieve IHC. Het gebrek aan opvolgers was er mede oorzaak van dat Vuyk Engi-
neering om de continuïteit te garanderen uiteindelijk door deze onderneming
werd ingelijfd.
In verband met heroriëntatie besloot IHC in 2020 Vuyk Engineering af te sto-
ten en in maart 2021 volgde de overname door Koninklijke Doeksen te Rotter-
dam.
Als jongste zoon van Piet Vuijk (nieuwbouwwerf) en broer van de laatste di-
recteur Egbert Dik Vuijk, kortweg Dik, ben ik bijzonder blij met deze overna-
me door eveneens een familiebedrijf.
Hierbij wens ik de directie van Koninklijke Doeksen en al haar medewerkers
veel succes en een behouden vaart.

Leen Vuijk

Geraadpleegde literatuur:
- Frans van Es - Ambulant en Winkelstand, uitgave in eigen beheer 2019.
- Ger Mulder, Paul Weyling -Verdwenen Scheepshellingen Uitgeverij Pirola.
i.o.v. HVC, 2005.

- Facebookpagina Scheeps-
bouwwerf A. Vuijk te Ca-
pelle aan de IJssel.

- Familiearchief Vuijk.
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Overzichtsfoto uit 1953. Rechts de Banka, een der grootste
schepen die op Werf II is gebouwd. (collectie L.P.W. Vuijk,

bew. Annelies van Es)



ZWARE MISHANDELING UIT JALOEZIE 
MET DE DOOD TOT GEVOLG
Een van de meest gewelddadige zaken waarmee de gewaardeerde en als ‘zeer
goed’ bekendstaande Capelse gemeenteveldwachter Cornelis Johannes La-
man (1850-1947) in zijn carrière mee werd geconfronteerd, was de moord op
de 19-jarige Albert de Haas (Albertus Johannes, 1877-1896). Het drama
speelde zich af in de late avonduren van zaterdag 12 december 1896 op de
dijk in Keeten (Capelle-West) en bracht zowel in Capelle aan den IJssel als
in Rotterdam-Kralingseveer grote opschudding en gevoelens van verslagen-
heid, ontzetting en verdriet teweeg.
‘Minnenijd’ was de aanleiding voor de treurige gebeurtenis. De 17-jarige glas-
blazer Leendert Boers (Leendert Adrianus, 1879-????) was verkikkerd op de
16-jarige Geertruida van Os (1879-1967), met wie hij tegen de zin van haar
ouders na het werk wel eens een eindje op liep. Op zijn werk bij de Zuid-Hol-
landse Glasblazerij in het buurtschap Keeten werd Leendert geregeld hiermee
geplaagd. Daarbij werd iedere keer weer geprobeerd hem op de kast te krijgen
door te beweren dat zijn collega’s Albert de Haas en Christiaan Martijnse
(1877-1968) ook een oogje op haar hadden. Ook na het werk en in de verschil-
lende cafés aan de dijk tussen Kralingseveer en Keeten, die zoals gebruikelijk
tijdens het uitgaan op de laatste avond van de week werden aangedaan, ging
het jennen door. Rond half tien op de bewuste zaterdagavond had Leendert er
schoon genoeg van en verliet opgewonden en met veel te veel drank op het eta-
blissement van Gerrit van der Waal (later bekend als het café van Klaas Neef
aan de Nijverheidstraat 233) en liep daar in de buurt Geertruida tegen het lijf,
die op weg was naar haar ouderlijk huis aan de Ketenshof. Aan haar werd met-
een de vraag gesteld of het waar was dat zij met een ander ging, aangevuld met
de mededeling dat mocht hij haar met een ander zien, hij hun beide een mes in
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De Nijverheid-
straat, gezien in
oostelijke richting,
met links het eta-
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Beeldbank.



het lichaam zou steken. Terwijl zij al twistend verder wandelden, liep toeval-
ligerwijs Albert de Haas, die bij het meisje waarmee hij verkeerde vandaan
kwam, hen achterop. Gedurende het passeren van de twee kreeg deze provoce-
rende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd, zoals: ‘Ik zou wel eens willen
zien wie mij van den dijk afgooit.’ Waarna De Haas de pas inhield en vroeg
‘Doelt dat op mij?’ Het antwoord van Boers was ‘Die de schoen past trekt hem
aan.’ Waarop De Haas met de handen in de zakken reageerde met ‘Je bent een
flauwe kerel!’ Tijdens de woordenwisseling die daarna ontstond, waarbij men
samen langzaam in de richting van Capelle-Dorp liep, haalde de driftige Boers
plotseling een vervaarlijk groot mes tevoorschijn, stak met de opgeheven rech-
terhand krachtig De Haas tot onder zijn sleutelbeen in zijn linkerborst en ging
er vervolgens met grote haast vandoor. Geertruida, die op enige afstand achter
het twistende tweetal liep, hield zich afzijdig en repte zich naar huis zonder ge-
zien te hebben dat Albert was gestoken en hevig bloedde. Het slachtoffer zelf
drukte zijn hand op de plek waar die gestoken was en sleepte zich met hulp
van de toevallig passerende schipper Arie van Herk naar de Ketenshof, plaat-
selijk bekend onder de naam ‘Lombok’i. Daar, op de drempel van zijn ouder-
lijk huis, viel hij in de armen van zijn 15-jarige broer Wim (Willem Hendrik,
1882-1955) die aan hem vroeg ‘Wie heeft dat gedaan?’ Waarna Albert, terwijl
hij zijn laatste adem uitblies nog net kon uitbrengen: ‘Boers heeft mij gesto-
ken.’ De door de vreselijk geschrokken familie in alle haast ontboden genees-
, heel-, en verloskundige Jacob van der Wissel (1836-1901) kon even later dan
ook niet anders dan de dood constateren. Het was de gewaarschuwde burge-
meester Dirk Bakker (1861-1944), die direct de politie van Rotterdam alar-
meerde. Hierna
begaven twee
Rotterdamse poli-
tiemensen, de in-
specteur ’s Grae-
uwen (Abraham
Anthonie, 1868-
1913) en agent
Van Langeraad
(Cornelis, 1852-
1930), zich sa-
men met substi-
tuut-officier van
justitie mr. En-
derlein (Joan Ka-
rel Hendrik,
1856-1934) en de
Capelse veld-
wachter Laman
naar het huis van
de dader nabij het
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De Nijverheidstraat, daar waar Albert de Haas Leendert Boers te-
gen het lijf liep. Rechts de ‘Huttenbuurt’, links op de achtergrond
de Ketenshof. Het pand in het midden is van 1907 en stond er ten
tijde van de steekpartij nog niet, het betreft de woning met smede-
rij, hoefstal en bergplaats van Pieter Kleingeld (1866-1943), Nij-

verheidstraat 293. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



veer naar IJsselmonde aan de Schaardijk 378 in Rotterdam-Kralingseveer.
Boers, die zich reeds te ruste had begeven, verzette zich niet bij zijn arrestatie
en legde vrijwel meteen een bekentenis af, waarna op zijn aanwijzingen het be-
bloede mes achter enkele manden op de zolder van de ouderlijke woning werd
aangetroffen. Vervolgens werd hij op last van mr. Enderlein overgebracht naar
de strafgevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam, terwijl later op de dag in
het politiebureau aan de Meermanstraat 44 de getuigen werden gehoord. Geer-
truida van Os liet het hierbij afweten, zij was die zondag zodanig van streek
dat ze nog niet gehoord kon worden.
Voor het gerecht
Woensdag 17 februari 1897 stond Leendert Boers, ‘glasblazer te Kapelle a/d.
IJsel’ terecht in het Paleis van Justitie aan het Haagsche Veer in Rotterdam. 
Al geruime tijd
voor aanvang 
van de rechtszit-
ting vorm de zich
een grote drom
nieuws gierigen
voor de poort van
het gerechtsge-
bouw aan de zij-
de van het Ge-
dempte Doelwa-
ter, die toegang
gaf tot de kleine
publieke tribune
van de rechtszaal.
Helaas kon
slechts een klein
gedeelte van de belangstellenden worden toegelaten, waardoor er bij de deuren
geduw, getrek en onenigheid ontstond. De situatie liep daarbij zelfs zo uit de
hand dat Justitie de politie dringend om assistentie vroeg. Die bleek daar goed
op voorbereid en had in het politiebureau aan de nabijgelegen Groote Pauwen-
steeg 5a al een tiental agenten klaar staan, die meteen konden uitrukken om ter
plaatse de orde te herstellen. Precies op tijd, want toen Boers de rechtszaal
werd binnengeleid was ook op de publieke tribune de situatie weer onder con-
trole.
Tenlastelegging
Aan Leendert Boers werd ten laste gelegd: ‘Als zou hij op den 12en December
1896 te Capelle a/d IJsel opzettelijk Albertus Johannes De Haas van het leven
hebben beroofd door hem, met het oogmerk om hem te dooden, een steek met
een mes in de linkerborst even onder het sleutelbeen toe te brengen, tengevol-
ge waarvan deze is overleden; althans als zou hij op voornoemde tijd en plaats
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Paleis van Justitie aan het Haagsche Veer in Rotterdam.



opzettelijk, met het oogmerk, hem zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, een
steek met een mes in de linkerborst even onder het sleutelbeen hebben toege-
bracht, tengevolge waarvan deze is overleden; in ieder geval: als zoude hij op
voornoemde tijd en plaats opzettelijk Albertus Johannes De Haas een steek
met een mes in de linkerborst even onder het sleutelbeen hebben toegebracht,
ten gevolge waarvan deze is overleden.’ Op de vraag van rechtbankpresident
mr. A.H. van Tienhoven (Aart Hendrik, 1843-1898) antwoordde Boers, dat hij
bleef bij zijn eerder afgelegde bekentenis en hij De Haas met het in de rechts-
zaal aanwezige grote schede mes in de borst had gestoken. Voorts verklaarde
Leendert dat hij het mes vroeger gebruikte in de mandenmakerij van de glas-
blazerij, het mes altijd bij zich droeg en niet de bedoeling had hem dood te ste-
ken.
Getuigen
De eerste van de elf getuigen die werden gehoord waren de Rotterdamse arts
dr. P.H. Simon Thomas (Paul Henri, 1856-1936) en genees-, heel-, en verlos-
kundige J. van der Wissel (Jacob, 1836-1901) uit Capelle-Dorp. Zij verrichtten
op 14 december 1896 samen de lijkschouwing en rapporteerden ‘dat de dood
van De Haas het gevolg is geweest van een uitwendige bloeding en uitstorting
van bloed in de linkerborstholtte, dat deze bloedingen zijn ontstaan door ver-
wonding van de linkerokselader en de linkerlong, dat deze verwonding is toe-
gebracht met een scherp, snijdend voorwerp.’ De geneeskundigen waren ver-
der van oordeel ‘dat de toegebrachte wond, ook al ware spoedige hulp ver-
leend, doodelijk was.’ Hierna werden twee medewerkers van de
Zuid-Hollandsche Glasblazerij gehoord, te weten meesterknecht Adrianus
Twigt (1873-1937) en glasblazer Jan Krijgsman (1863-1944), die op de 14e
december in het gemeentehuis ‘op Dorp’ het slachtoffer hadden geïdentifi-
ceerd. Daarna was het de beurt aan Geertruida van Os, ‘de onschuldige twist -
appel, voor wie een menschenleven ten offer werd gebracht’, aldus het Rotter-
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damsch Nieuwsblad, welk dagblad haar verder typeerde als ‘een gewoon bui-
tenmeisje, met een zeer fatsoenlijk uiterlijk en een nog kinderlijk-onschuldig
knap gezichtje, dat zij in een wollen omslagdoek aan de nieuwsgierige blikken
van het publiek poogt te onttrekken.’ Bijna fluisterend verklaarde Geertruida
dat zij Boers sinds mei kende en aan het einde van de zaterdagmiddag, als hij
rond vier uur uit zijn werk kwam, wel eens een stukje met hem opliep. Dit zeer
tegen de zin van haar ouders. Boers vertelde haar dan dat hij op zijn werk met
haar geplaagd werd. Geertruida getuigde verder dat Boers op de bewuste zater-
dagavond op de dijk liep met vrienden, die hun weg vervolgden toen hij opge-
wonden en met te veel drank op haar aansprak. Boers waarschuwde haar toen
‘dat zij niet met andere jongens moest lopen en dat hij, wanneer hij haar be-
trapte, beiden een mes in ’t lichaam zou steken.’ Ook had Boers gezien, aldus
Geertruida, dat ze ‘s morgens bij de glasblazerij met De Haas en Martijnse had
staan praten ‘waarvoor hij die jongens nog wel zou krijgen.’
Lombokken bij de ‘huthuisjes’
‘Hoe kwam je ertoe dien ongelukkigen jongen zulk een steek toe te brengen?
Was je dronken?’ wilde de rechtbank van Boers weten. ‘Eerdat ik dronken
ben, kan ik nog al wat uitdrinken, maar ik had wel een beetje jenever gebruikt.’
Vervolgens verklaarde schipper Arie van Herk, dat hij op de bewuste zaterdag-
avond in het buurtschap Keeten twee personen inhaalde die ruzie hadden. ‘Een
die personen zeide eenige malen achter elkander: Je moet niet met een mes ko-
men.’ Waarna Boers weg liep en Van Herk door De Haas te hulp werd geroe-
pen, die vroeg ‘Wil je voor mij getuigen, Boers heeft mij gestoken.’ De schip-
per hoorde dat de stem van De Haas zwakker werd en nam hem toen onmid-
dellijk onder de arm om hem thuis te brengen. Onderweg herhaalde het
slachtoffer steeds dat Boers de dader was en ‘Ik zal de ochtend wel niet halen,
want ik ben sliknat van ’t bloeden.’ Een vriend van de verdachte, de 15-jarige
glasblazer F. Verhoeff, verklaarde dat Boers verliefd was op Geertruida en
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daarmee geplaagd werd. Christiaan Martijnse, ook werkzaam op de ‘Glashut’,
verklaarde Boers te hebben gekend als een lastig persoon; ‘iedereen had een
hekel aan hem en meed hem.’ De 16-jarige Herman Visser (Hermanus Carel
Coenraad, 1880-1954), als steller eveneens in dienst van de Zuid-Hollandse
Glasblazerij, vertelde de rechtbank dat Boers hem ’s middags zijn mes had la-
ten zien. Visser had toen gezegd: ‘’t Is maar een aardappelschilmesje’, waarop
Boers zou hebben gezegd ‘Je zult eens zien wat er van dat aardappelschillertje
komt.’ Glasblazer Joseph Slieker (1854-1922) kwam verdachte ‘s middags te-
gen in gezelschap van Verhoeff en had hen gevraagd of ze naar Rotterdam gin-
gen, waarop Boers antwoordde: ‘Neen ik ga mij verkleden, want ik moet van-
avond nog Lombokken1 bij de ‘huthuisjes’2 en haalde daarbij zijn mes en
schede tevoorschijn. Slieker heeft hem toen gewaarschuwd niet te gaan vech-
ten, waarop Boers reageerde met ‘Dat zal je vanavond komen te hooren, als het
meevalt kom ik morgen om je dochter.’ Tenslotte deed gemeenteveldwachter
Cornelis Laman verslag van de arrestatie van Boers en het vinden van het mes
en verklaarde tevens dat de verdachte bekend stond als ‘een hoogst onverschil-
lig persoon; alle menschen waren bevreesd voor hem.’
Welke straf?
Na een schorsing kwam substituut-officier van justitie mr. Enderlein met een
uiteenzetting van de feiten en omstandigheden. Voor hem stond vast, getuige
de verklaring van Slieker, dat beklaagde vooraf het plan heeft gehad van het
mes gebruik te maken: ‘Tegen getuige Slieker zeide hij zelfs dat hij dien avond
nog moest ‘Lombokken’, een niet te miskennen uitdrukking in Capelle.’ Het
Openbaar Ministerie (OM) meent daarom dit feit te moeten kwalificeren als
doodslag, ‘dat beklaagde niet wist wat hij deed blijkt uit niets. Iemand, die op
dergelijke wijze iemand een dergelijken steek toebrengt heeft het opzet om te
dooden, dat staat bij mij vast.’ Voorts vroeg mr. Enderlein zich af: welke straf
moet de dader worden opgelegd?  Het antwoord kwam meteen: ‘De opgelegde
straf zal derhalve zoo ernstig moeten zijn, dat zij zijn drift bekoelt en dat hij bij
zijn latere terugkeer in de maatschappij een bezadigde leeftijd zal hebben be-
reikt’ Vervolgens eiste de edelachtbare substituut-officier van justitie wegens
doodslag een gevangenisstraf van 12 jaar. 
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1 De Ketenshof, het herenhuis dat werd bewoond door de directeur van de glas-
blazerij en de daarachter gelegen arbeiderswoningen, werd in de volksmond
‘Lombok’ genoemd. Dit naar de onlusten onder het schrikbewind van het van
oorsprong Balinese vorstenhuis op het Nederlands-Indische eiland Lombok aan
het einde van de 19e eeuw. Waren het op het eiland Lombok de militairen van
het Nederlands-Indisch gouvernement die de orde moesten herstellen, aan de Ke-
tenshof was het veldwachter Laman die aan de onderlinge twisten en het ‘lom-
bokken’ (oud Capels werkwoord voor knokken) een einde moest maken.
2 De zogenaamde ‘Huttenbuurt’, woningen behorende bij de glasblazerij met
vanaf 1920 als adres Nijverheidstraat 80 tot en met 108. 



Advocaat mr. Van Raalte (Joseph, 1862-1917) ‘gevoelt de grootste deelne-
ming voor de familiebetrekkingen van den verslagen De Haas. Maar nog meer
medelijden heeft pleiter met de ouders wier kind thans in de gevangenis is op-
gesloten.’  Hij stelt verder dat de beklaagde zeker op vechten uit was en daar-
bij zijn mes wilde gebruiken. ‘Doch dat hij wilde dooden verklaarde hij nim-
mer! Hij wilde slechts vechten uit ‘minnenijd en minnehaat’, omdat hij voor
Geertruida van Os een innige genegenheid had opgevat. Na de woordenwisse-
ling met haar verscheen De Haas. Het minnenvuur en de minnennijd vlamden
weer op, de gedachte dat De Haas met Geertruida verkeerde, hij in dolle drift
het mes heeft gegrepen en gestoken. Dat beklaagde, stekende, wist dat hij zou
dooden moest pleiter het O.M. betwisten. Beklaagde was toch niet medisch
ontwikkeld, dat hij dit kon weten? Alleen opgezweepte drift was de oorzaak.
Blijft over mishandeling met dodelijke afloop. Twaalf jaar is lang, veel te lang
voor daad en dader. Hij is thans 17 jaar, 12 jaar zouden hem zijn ganschen
jeugd in de gevangenis doen slijten. Pleiter zou wenschen dat zijn cliënt nog
een deel van zijn jeugd in de maatschappij zou kunnen leven; een straf van bij-
voorbeeld 6 jaar zou van hen een bezadigd mensch maken.’ Van Raalte con-
cludeerde vervolgens ‘dat de rechtbank beklaagde zal schuldig verklaren aan
mishandeling met de dood tot gevolg, met oplegging eener straf, niet alleen
evenredig met de daad, maar ook aan den leeftijd van den dader.’ Na de eis
van het OM van 12 jaar gevangenisstraf en het betoog van de strafpleiter werd
de zitting geschorst en medegedeeld dat de rechter zijn vonnis over 14 dagen
zou uitspreken. Vervolgens werd Boers snikkend de zaal uitgeleid.
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Nijverheidstraat met links van het midden op de achtergrond de ‘Glashut’, uiterst rechts
de Ketenshof. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



Uitspraak
Dinsdag 2 maart 1897 was de dag dat de Rotterdamse rechtbank uitspraak
deed over de gebeurtenis op 12 december 1896, waarbij de 17-jarige Leendert
Adrianus Boers de 19-jarige A. de Haas vermoordde. De rechtbank achtte het
primair ten laste gelegde, moord, niet bewezen en sprak Leendert Adrianus
Boers daarvan vrij, omdat niet gebleken was dat de beklaagde de wil had ge-
had Albertus Johannes de Haas opzettelijk om het leven te brengen. Zij ver-
klaarde dientengevolge Boers schuldig aan ‘zware mishandeling, die den dood
ten gevolge heeft gehad’ en veroordeelde hem tot 6 jaren gevangenisstraf, 6
jaar minder dan het Openbaar Ministerie had geëist. Daarnaast gelastte de
rechtbank de vernietiging van het mes waarmee het misdrijf was bedreven.
Gedetineerd in Leeuwarden
Kort na de uitspraak verhuisde Leendert Boers van het Huis van Bewaring in
Rotterdam naar de Bijzondere Strafgevangenis Blokhuispoort (1874-1969) in
Leeuwarden, een penitentiaire inrichting voor mannen die tot 5 jaar of langer
waren veroordeeld. Leendert werd daar op woensdag 17 maart 1897 ingeschre-
ven en ruim vier jaar later, op zaterdag 16 november 1901, vanwege ‘goed en
net gedrag’ in voorlopige
vrijheid gesteld. Het defini-
tieve ontslag volgde op
dinsdag 17 maart 1903. Ge-
durende zijn voorlopige in-
vrijheidstelling ging Leen-
dert aan de slag als kleerma-
ker. Dit onder andere in
Amsterdam waar hij zich op
9 september 1902 vestigde,
om op 3 januari 1903 terug
te keren naar het ouderlijk
huis aan de Schaardijk 378
in Rotterdam-Kralingseveer.
De ouders van zijn slachtof-
fer, Adrianus Johannes de
Haas (1849-1919) en Maria
Tukker (1852- 1920) die
sinds op 19 september 1888 in Capelle aan den IJssel woonden, vertrokken en-
kele maanden later naar Schiedam, waar ze op 2 juni 1903 werden ingeschre-
ven en vader De Haas werk vond op de glasfabriek aldaar.
Geëmigreerd
Iets meer dan vier jaar na de dag dat de straf van Leendert er definitief opzat,
in een tijd dat Nederlanders nauwelijks naar de zuidpunt van het op een na
grootste continent ter wereld emigreerden, vertrok Leendert op dinsdag 23
april 1907 naar Zuid-Afrika. Een familielid was hem reeds voorgegaan. Leen-
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Leendert Adrianus Boers, ter identificatie gefotogra-
feerd en vastgelegd op een glasplaat door de Bijzon-
dere Strafgevangenis in Leeuwarden. Foto: collectie
‘Gevangenen in Glas’, Museum Blokhuispoort Leeu-

warden, copyright ‘Stichting Blokhuispoort’



dert ging daar aan de slag als kleermaker bij een bedrijf in dienst- en beroeps-
kleding, trouwde er en kreeg samen met zijn vrouw vier kinderen. Rond 1959,
dan plusminus 80 jaar oud, bracht hij nog eenmaal een bezoek aan Nederland
en Kralingseveer, waar hij logeerde bij zijn broer Adriaan die aan de Schaar-
dijk nabij het Zalmhuis een kruidenierswinkeltje had.

Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand Gemeente Rotterdam.
- Oud-archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Rotterdamsch Nieuwsblad, december 1896 t/m maart 1897.
- Expositie ‘Gevangenen in Glas’, Museum Blokhuispoort, Leeuwarden.
- Stichting Blokhuispoort, Leeuwarden.
- F.M. Hoogenboom, Helmond.
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Ansichtkaart van de Bijzondere Strafgevangenis Blokhuispoort (1874-1969) in Leeuwar-
den. Uitgever: S.A. Markus, Leeuwarden.

VAN DE LEDENADMINISTRATIE,
Een 10-tal leden heeft de contributie nog niet betaald. Graag aandacht hier-
voor.
Voor alle andere leden, die bij de betaling hun postcode en huisnummer ver-
meld hebben, hartelijk dank daarvoor! Het scheelt veel zoekwerk.

Anna Swets 



JULES DEELDER
Rotterdams nachtburgemeester had Capelse roots
‘Wij moeten een oom Arie hebben gehad’, zo sprak mijn vader Niek enige
tijd voor zijn dood. Op de vraag wat hij van hem wist, moest hij het ant-
woord evenwel schuldig blijven. Eenmalig had hij destijds de naam Arie op-
gevangen, daarna was, zoals in vroeger tijden gebruikelijk, nooit meer in fa-
milieverband over hem gesproken. Enkele jaren later, inmiddels was mijn pa
overleden, kon tijd worden vrijgemaakt voor een bezoek aan de Gemeentelij-
ke Archiefdienst in de Robert Fruinstraat te Rotterdam. Daar bevond zich
omstreeks 1990 ook het archief van de Gemeente Capelle aan den IJssel. In-
zage van de burgerlijke stand onthulde inderdaad de naam van Arie Marinus
van Es, geboren in onze IJsselgemeente op 27 februari 1863.
Nieuwsgierig geworden naar eventuele nakomelingen startte nu een zoektocht,
die na wat inspanning eindigde bij de eind 2019 overleden Rotterdamse schrij-
ver/dichter J.A. Deelder. Jules genoot naast zijn literaire en muzikale activitei-
ten in brede kring bekendheid onder de titel ‘Nachtburgemeester van Rotter-
dam’, die in de kleine uren over de havenstad waakte.
Het archiefbezoek, dat het in beeld brengen van het complete gezin van Jan
van Es ten doel had, was tamelijk tijdrovend en moest enkele malen worden
herhaald. Het leidde uiteindelijk in de mannelijke lijn tot het volgende:
Afstamming Van Es-Deelder:

Het familieonderzoek uit 1990 werd dus met een verrassend resultaat afgeslo-
ten, om daarna langdurig en onaangeroerd op de plank te blijven liggen. Het
stof daalde erop neder. 
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Dorpsstraat 92
Een goede twintig jaar later, de studie Ambulant en Winkelstand, de kleine ne-
ring van Capelle aan den IJssel in de periode 1905-1965 begon al aardig vorm
te krijgen, doken plotseling de namen van Jan en Arie Marinus van Es weer op
als twee van een aantal losse eindjes in het speuren naar de op Dorpsstraat 92
gevestigde kleine ondernemers. Te weten:
- De notariële akten betreffende aan- en verkoop van dit pand tussen 1884
en1894.

- De aanvraag uit 1922 het pand te mogen verbouwen. 
- Het ontvangen van de foto die de cover van Ambulant en Winkelstand
mocht sieren

Door deze separate stukjes met elkaar te combineren, onder andere door bij
Het Kadaster de verschillende kadastrale nummers na te trekken, schoof de
puzzel als het ware in elkaar. Daartoe wordt teruggegaan naar de pagina’s 244-
245 van genoemd middenstandsboek:
- ‘Marrigje Bane, zonder beroep, weduwe van Arie Offerman, wonende te Ca-
pelle a/d IJssel verkoopt op 7 maart 1884 aan Jan van Es, steenovenstoker, wo-
nende te Capelle a/d IJssel, een huis, erf en grond gelegen te Capelle a/d IJssel
aan de westzijde van het dorp, buitendijks,
belendend aan weduwe D. van Cappellen en
W.C. Zuiderhoek, voor de som van 2700 gul-
den (€ 1.225,-) kosten koper, onder enige
voorwaarden en bepalingen……...’
- ‘Arie van Es trouwde op 21 augustus van
hetzelfde jaar in Stolwijk met Teuntje van
Dam, de dochter van een plaatselijke metse-
laar. In de periode tot 1902, toen het gezin de-
finitief naar Rotterdam vertrok, werden zij
met een elftal kinderen verrijkt, waarvan er
slechts zes volwassen mochten wor-
den………’
- ‘Op 6 juli 1895 verkocht Jan van Es, op dat
moment opgeklommen tot onderbaas van de
steenbakkerij d’ Oude Plaats, het woon- en
winkelpand met bakkerij samen met verdere
getimmerten en erf aan zijn zoon Arie. Uit de
notariële akten bleek dat de hypothecaire
schuld, aanvankelijk ƒ 2.000,- (€ 907,50)
groot, in de tussenliggende tijd tot ƒ 600,- (€
268,-) was teruggebracht. Toch ging het in de
volgende jaren niet goed met de kleine onder-

Op Dorpsstraat 92 is tussen 1924
en 1929 de groentehandel geves-
tigd van Leendert Hordijk. 

(Grafisch ontwerp Bas Noordzij,
fotocollectie Mevr. M. Hordijk,
bewerking Annelies van Es)
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neming. De schulden groeiden langzaam maar zeker uit tot respectabele bedra-
gen. Dit werd niet in de laatste plaats veroorzaakt door het te overvloedig ge-
bruik van sterke drank door de eigenaar. Het gevolg was dat Arie de bakkerij
in het voorjaar van 1898 overdroeg aan de uit Stolwijk afkomstige Janus van
den Berg en met zijn gezin naar Rotterdam vertrok, heel wat schulden achter-
latend. Het was vader Jan die, door zijn eigen oudedagsvoorziening aan te
spreken, de schulden van zijn zoon betaalde. Toen Arie eind december van
hetzelfde jaar met vrouw en kinderen naar Capelle terugkeerde, had zijn vader
voor hem in de tussenliggende maanden schoon schip gemaakt. Waarschijnlijk
is het bakkerspand in die periode te Rotterdam geveild. Eigenaar werd nu de
overbekende Kralingseveerse aannemer Jan Hendrik Stoffels, die er zelf geen
activiteiten ontplooide, maar slechts als verhuurder optrad……….’
In de jaren die hierna
volgden kende
Dorpsstraat 92, te-
genover het toenmali-
ge postkantoor, di-
verse eigenaren en
nog meer branches.
Na het vertrek van
kapper Kruft naar
Utrecht in 1932
kwam het eigendom
op een gegeven mo-
ment in handen van
Vuyk Scheepswer-
ven, die het oor-
spronkelijk als direc-
tiewoning gebouwde
pand van voorganger
Van Dijk sloopte en
op de vrijgekomen
grond kort voor de Tweede Wereldoorlog een nieuwe lasloods neerzette.
Definitief naar Rotterdam
Het faillissement van de bakkersaffaire van Arie van Es (overgrootvader van
Jules) leidde tot een fikse familieruzie met z’n oudste broer Klaas (mijn opa).
Het leidde tot een verwijdering, een breuk die nooit meer zou worden gelijmd.
Arie was erna, zoals onze oosterburen dat zo treffend zeggen, ‘ausradiert’. Hoe
weten we dit? Uit een aftands kabinetje van mijn vaders oudste zuster, dat na
haar dood in 1979 was geparkeerd op de zolder van een woning in Gouda,
kwamen na opening bij de eerstvolgende verhuizing in 2002 wat familiepape-
rassen en enkele vergeelde foto’s rollen. Dit materiaal was de sleutel voor deze
reconstructie.

De lasloods van Vuyk II staat op de plaats van Dorpsstraat
92/92A. Daarnaast v.l.n.r.: het winkelpand van Janus van
Yperen op 90, kruidenier Piet van Wijk op 86, een rijtje met
vier woningen en dan het winkelpand van de firma K. van
Dam op 84A. (fotocollectie L.P.W. Vuijk - bewerking en de-

taillering Annelies van Es).
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In 1902 vertrok Arie met vrouw en kinderen definitief naar Rotterdam. Na het
echec had hij in deze gemeente als broodbakker emplooi gevonden. Zijn oud-
ste dochter Ariaantje was hen enkele jaren eerder reeds voorgegaan door als
dienstertje bij een gegoede familie in dienst te treden. Zij trouwde in 1903 met
Simon Deelder, een uit Den Helder afkomstige jongeman, die bij een levens-
verzekeringsmaatschappij flink promotie zou maken. Uit dit huwelijk werd in
1907 als tweede zoon Arie Marinus geboren, die, zoals de traditie toen wilde,
naar de vader van moeders kant was vernoemd. Deze Arie ging in Overschie in
de fijne vleeswaren, eerst als vertegenwoordiger van een fabriek, in later jaren
als zelfstandig ondernemer. De nadruk van zijn afzet lag in de horeca. In 1933
stapte hij in het huwelijksbootje met Cor Rutges. Uit deze echtverbintenis
werd naast een dochter op 24 november 1944 zoon Justus Anton, kortweg Ju-
les, geboren. Als groot fan van de Rotterdamse voetbalvereniging Sparta meld-
de Arie de kleine jongen onmiddellijk aan als lid. Tot de hogere elftallen van
de club zou deze echter nooit doordringen. Wel waren zij vanaf midden jaren
’50 altijd samen aanwezig bij alle thuiswedstrijden. Het toeval wilde dat wij,
mijn vader en ik, in de periode 1955-65 eveneens Het Kasteel in Spangen met
regelmaat bezochten. Aanvankelijk was dit met name om de sportieve verrich-
tingen van Capellenaar Rien Terlouw, de stoere stopperspil, gade te slaan. He-
laas hebben we Arie Deelder en z’n zoon Jules daar nooit persoonlijk mogen
ontmoeten.
Dichter / schrijver / dj / muzikant
Al kort nadat Jules Deelder als 17-jarige met een HBS-A diploma ‘de Willem
de Zwijger’ aan de Bergsingel verliet, debuteerde hij met enkele dichtbundels
en korte verhalen. De snelle ontdekking door de Amsterdamse schrijver Simon
Vinkenoog bracht hem onder de aandacht van een groter publiek. Een hoogte-
punt bereikte hij met The Dutch Windmill, het verhaal over het leven van de
legendarische bokser Bep van Klaveren. Het door de Rotterdamse pugilist ge-
bezigde straattaaltje was door Jules op onnavolgbare wijze weergegeven.
Naast de literaire escapades genoot hij brede waardering voor zijn uitgebreide
kennis van de mainstream-jazz. Met het programma ‘Deelder Draait Jazz’ wist
hij op de late zaterdagmiddag een grote schare luisteraars aan zich te binden.
Tussen vijf en zes stond de zender in menig huiskamer op Radio Rijnmond af-
gestemd. Jules rommelde zelfs zo nu en dan wat aan de rand van de popmu-
ziek. Plotseling verscheen hij op een in het Oude Luxor opgenomen live dub-
bel-CD als schrijver van enkele nummers voor Harry Muskee, de zanger van
de Drentse bluesformatie Cuby and the Blizzards. Maar als drummer hakte hij
hopeloos op de kits van jazztrio Me Reet.
Dit is evenwel niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij Jules literaire werk of
zijn muzikale uitspattingen. Onze zoektocht richt zich in de eerste plaats op z’n
‘eretitel’.
Overigens noch gedurende mijn loopbaan in het Rotterdams middelbaar onder-
wijs, waar lokale schrijvers met regelmaat figureerden – ook bij hen moest ten-
slotte de schoorsteen blijven roken – noch tijdens frequente contacten binnen



de organisatie van Radio Rijnmond,
kwam het ook hier nooit tot een tref-
fen van m’n gelouterde achterneefje.
De nachtburgemeester
Uiteindelijk was alle hoop op een ont-
moeting gevestigd op het verschijnen
van Ambulant en Winkelstand op za-
terdag 9 november 2019. Keurig op
tijd voor Jules’ 75e verjaardag op de
25e van dezelfde maand. PTT Post
deed z’n werk en bezorgde een exem-
plaar op zijn adres. Dit zou de ultieme
kans moeten zijn te komen tot een dia-
loog over onze gezamenlijke afkomst.
Wederom helaas. Enkele weken na de
uitbundige viering van zijn driekwart-
eeuw-feest met drank en drugs in
theater De Doelen volgde wegens
acute benauwdheid op 18 december
de opname in het Erasmus MC, waar hij de volgende morgen de laatste adem
uitblies. Zijn naaste omgeving was zowel verbijsterd als verbaasd. Verbijsterd
om z’n plotselinge dood, verbaasd dat hij het met z’n weinig zuinige levensstijl
zo lang had uitgehouden. Want “speed en gin gingen er dagelijks in”, zoals hij
zei.
Er waren tussen 1970 en 2020 weinig stadsfeesten in het Rotterdamse waar Ju-
les ontbrak, vrijwel altijd in een stemmig zwart maatpak gekleed. Slechts een
reclame voor het wasmiddel Robijn mocht hem eens tot een witte outfit verlei-
den. Zijn op en top gesoigneerde verschijning leverde hem begin jaren ’70 de
prestigieuze naam op van Nachtburgemeester van Rotterdam, een titel die hij,
volgens het AD in een bijdrage van Yvonne Keunen, dankte aan kunstenaar
Hans Citroen en welke hij zo’n vijftig jaren zou dragen. Zijn dagcollega Ah-
med Aboutaleb gunde hem dat van harte. Deze sprak na het verscheiden van
Jules met veel waardering over hem en over de grote leegte die hij achterliet,
niet alleen als poëet, maar ook als representant van het nachtleven in de Maas-
stad. Toen onlangs in de laatste kringen geluiden opstegen over wie deze va-
cante plek zou moeten gaan opvullen, nam Aboutaleb hierbij het voortouw. Hij
gaf opdracht aan columnist Hugo Borst, een al even fervent supporter van
Sparta, op zoek te gaan naar een opvolger. Liefst even prettig gestoord als onze
Jules, die zich in de komende jaren kan ontwikkelen tot de nieuwe exponent
van het culturele wereldje, waar kul en cultuur vaak moeilijk te scheiden zijn.
Iemand die respect afdwingt en een schakel moet zijn tussen nachtcultuur en
stadsbestuur. Een niet eenvoudige opdracht, die best de nodige tijd in beslag
zal nemen, want weinigen zullen zich geroepen voelen. Maar wie weet, mis-
schien dient zich straks wederom iemand aan met Capelse roots?
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Jules Deelder tijdens een van zijn vele lite-
raire sessies. (fotografie: Levien Willemse

©, Rotterdam)
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Van Oud-Capellenaar, de heer J.C. den Toom, thans woonachtig in
Doorn, ontvingen wij een reactie op het artikel dat verscheen in de HVC
Nieuwsbrief, zomer 2020 onder de titel Kleuterschool Prinses Margriet.
Hij schreef: 
Deze foto (op pagina 15 van het schoolplein van OLS 1 aan de Dorpsstraat,
red.) stond in het Capelle blaadje. Ik heb de plattegrond van mijn klassen erbo-
ven getekend. Cupido was de bovenmeester.
Bij het weggaan naar Doorn zat ik in 5, want ik was te laat jarig. Ze wisselden
daar toen per 1 april.
Links de schoorsteen van bakker Koppenol. Toen ik 6 of 7 was zei Siem Looy
bij Henk Roos: "Ga jij eens even gauw de ovensleutel halen bij Koppenol,
want die is zoek". Hijgend kwam ik daar en ze zeiden: "De sleutel is net naar
de 's Gravenweg". Toen pas had ik het door.
Koppenol had een aardige dochter van 15 of 16 jaar die op het schoolplein
spelletjes organiseerde. Ze stierf aan een maligne angina, keelontsteking - er
was toen geen antibioticum -. De hele school is stapvoets langs haar sterfbed

gelopen. De school was dicht, het
dorp in rouw.

j.dentoom@caiway.nl

Het schoolgebouw Dorpsstraat 153 half
november 1954, kort nadat de Openbare
Lagere School (OLS I) is verhuisd naar
een nieuw gebouw aan de Rozenburcht en
met de verbouwing tot kleuterschool is ge-
start. Foto: collectie HVC-Beeldbank.

REACTIES VAN LEZERS

Hugo, succes!
Frans van Es

(Met dank aan Ria Hordijk, Kees Klomp en Cees van Yperen)
Geraadpleegde bronnen:
- Frans van Es, Ambulant en Winkelstand, de kleine nering van Capelle aan
den IJssel in de periode 1905-1965

- Yvonne Keunen, Wie waakt er nu over de Rotterdamse nacht? Artikel AD
27 maart 2021

- Gemeentearchief Capelle aan den IJssel en Stadsarchief Rotterdam
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