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VAN DE VOORZITTER
Met deze vierde Nieuwsbrief wordt het jaar 2016 afgeslo-
ten. Een terugblik levert een geslaagd verenigingsjaar op
waarin op velerlei terrein onze vrijwilligers hun grote in-
zet toonden. Dank voor de goede samenwerking. Het
jaarverslag 2016 verschijnt in de eerste Nieuwsbrief van
het nieuwe jaar met daarin ook de uitnodiging voor onze
Algemene Ledenvergadering in maart 2017.

Op de ledenvergadering van dit jaar en tijdens bestuursvergaderingen is uitge-
breid gesproken over het grote belang dat onze vereniging hecht aan de diver-
se activiteiten die we aanbieden aan onze leden en andere geïnteresseerden en
over de initiatieven die er zijn om nieuwe activiteiten aan ons programma toe
te voegen.
Daarbij is vanzelfsprekend cruciaal dat er ook de mankracht is om bij de uit-
voering te assisteren. Besloten is om een wervingscampagne op te zetten om
nieuwe medewerkers aan te trekken zodat we ons volledige programma in
2017 kunnen gaan uitvoeren.
Maar omdat je bij een bestand van bijna 600 leden toch zou kunnen verwach-
ten dat er een aantal mensen tussenzit die het (ook) leuk, interessant en bevre-
digend vinden om op een bepaald terrein in onze vereniging actief te worden,
hierbij dan toch een oproep. 
Elders in dit blad vindt u een oproep voor een ICT specialist, maar ook op het
gebied van rondleidingen, stadswandelingen, educatie projecten voor basis-
schoolleerlingen, genealogieprogramma, gastheren en -vrouwen, onderzoek
historisch archief, klussenteam, beeldarchief enz. zijn er mogelijkheden voor u.
Laat u informeren en uitnodigen voor een gesprek. Email info@hvc-capelle.nl 

Ik sluit af met u allen, namens het bestuur, mooie
feestdagen, een plezierige jaarwisseling en alle
goeds voor u en de uwen in 2017 toe te wensen.

Jos Specht, 
voorzitter
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Het seizoen 2016 zit er op. Het Dief- en Duifhuisje is nu
leeg, met dank aan de mannen van het klussenteam.
Vanaf 8 april 2017 bent u weer van harte welkom!  



EXCURSIE VRIJWILLIGERS NAAR AMERSFOORT
Op woensdag 14 september ging een volle bus met HVC vrijwilligers op
weg naar Amersfoort voor het jaarlijkse uitstapje. Niet direct een voor de
hand liggende bestemming, maar voor velen kwam de historische binnen-
stad van deze oude stad (stadsrechten in 1259) als een plezierige verras-
sing.
Na de koffie met appel- of chocoladetaart werden er 4
groepen gevormd die met een stadsgids een stadswande-
ling maakten. 
Omstreeks 1380 werd begonnen met de bouw van een
stadsmuur met een totale lengte van 2850 meter. In deze
muur werd een aantal poorten gebouwd die tot op de
dag van vandaag te bewonderen zijn, zoals de Koppel-
poort en de Monnikendam. Van de eerste muur is weinig
bewaard gebleven, alleen de sterk gerestaureerde Kam-
perbinnenpoort resteert. Niettemin is het verloop van de
eerste muur nog intact. Kenmerkend voor de Amers-
foortse binnen stad zijn de Muurhuizen. Zij volgen het tracé van die muur en
maken gebruik van diens fundering. 
Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen na wonderen rond een Mariabeeld, het
zogenaamde Mirakel van Amersfoort, grote betekenis als bedevaartsoord. Dat
bracht veel geld in het laatje, waarmee vanaf 1444 de Onze-Lieve-Vrouwetoren
kon worden gebouwd. Deze stond los van de kerk op het plein en bleef ge-
spaard toen de kerk, in latere jaren als opslagplaats gebruikt voor buskruit, de

lucht invloog.
Bij stadsmuren horen grachten en Amers-
foort is daarop geen uitzondering. Na de
lunch scheepte de groep zich in op rond-
vaartboten van de vrijwilligers organisatie
‘Waterlijn’. Gidsen aan boord vertelden
vele wetensaardigheden over de stad.
Een zeer geslaagde dag, uitstekend georga-
niseerd door Anna Swets, waarmee de vrij-
willigers worden bedankt voor hun inzet
voor de historische vereniging. Mede mo-
gelijk gemaakt door een vrijwilligersbijdra-
ge van de gemeente Capelle aan den IJssel,
die hiermee ook haar waardering tot uit-
drukking brengt.
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OPEN MONUMENTENDAG 2016
Een ongekend aantal bezoekers nam deel aan Open Monumentendag in
Capelle aan den IJssel op zaterdag 10 september. Het weer werkte volle-
dig mee om van deze dag een succes te maken en de vrijwilligers van de
HVC, met Irma Camijn als coördinator van de activiteiten en evenemen-
ten, kunnen terugzien op een zeer geslaagde versie van Open Monumen-
tendag.
Het landelijke thema was dit jaar: Symbolen en Iconen. Wij kozen voor de Hol-
landsche IJssel als icoon. Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u een uitgebreid
verhaal over de rivier lezen, waarmee het belang van de Hollandsche IJssel
voor het reilen en zeilen in Capelle nog eens wordt onderstreept.
Open Monumentendag begon al donderdag en vrijdag met de Klassendagen.
Scholieren bezochten de Dorpskerk en het Dief- en Duifhuisje en maakten ken-
nis met deze Capelse monumenten.
Op zaterdag openden het Dief- en Duifhuisje en het Historisch Museum om
tien uur hun deuren om een stroom van bezoekers te ontvangen voor de expo-
sities Een Dijk van een Dijk en IJspret aan de IJssel. Bezoekers aan de Berm-
weg maakten graag van de gelegenheid gebruik om het werkende gemaal te be-
kijken.
Opnieuw werd samengewerkt met De Hoeksteen en de Moriakerk, die in hun
kerkgebouwen fraaie tentoonstellingen van iconen en symbolen hadden inge-
richt. Ook werd contact gelegd met de OMD organisatoren in Krimpen en Ou-
derkerk aan den IJssel om te komen tot een driehoeksvaart met historische
schepen tussen de drie gemeenten. Met dank aan het weer werd dat een door-
slaand succes en grepen velen uit de drie gemeenten de kans om elkaars monu-
menten te bezoeken.
Een paardentram vóór het Van Cappellenhuis verbond deze locatie met het

Dief- en Duifhuisje en het
Historisch Museum.
Onderweg vertelde gids Nico
Giltay over de historische
plekken waar men langs
kwam.
Zo kon ook de kennis van de
nieuwe burgemeester en zijn
gezin, die een rondje meere-
den, over het historische Ca-
pelle worden bijgespijkerd. 
In het Van Cappellenhuis
trok de Regentenkamer, waar
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Klassendag bij het Dief- en Duifhuisje



de HVC rondleidingen verzorgt, een
groot aantal belangstellenden.
Dank zij de inzet van veel vrijwilli-
gers is Open Monumentendag dit jaar
weer voorspoedig en geanimeerd ver-
lopen. Zoals gebruikelijk werden na
afloop alle ervaringen met elkaar uit-
gewisseld bij de gezellige na-borrel in
het Historisch Museum.
Er wordt al weer uitgekeken naar
Open Monumentendag 2017. Dan is het thema Boeren, Burgers en Buitenlui.

REACTIE OP RAADPLAAT 4
Op Raadplaat 4 (HVC-Nieuws-
brief, jrg. 30, nr.3, najaar 2016, blz.
92) kwam een reactie van Leen van
der Graaf: “Ik denk dat het is bij
het veer van der Ruit met de muziek-
of feesttent in de boomgaard achter
het café van Pieter en Gerard Ou-
denaarden. Van de woonboot weet ik
niets. Ook niet wanneer de foto is
gemaakt. Ik ben van 1944 en woon-
de op de hoek van de Ruyterstraat en de Nijverheidsstraat (dijkhuis)”.
Ter aanvulling op deze respons: Deze foto is gemaakt in februari 1956 vanaf de
verdieping van de woning Ketensedijk 2, het voormalige huis van houtvlotters-
baas Verkaik van de firma Mayer-Lablin & Co. Te zien is de tuin achter café ’t
Centrum van de weduwe Gerrigje Oudenaarden-Oskam (1884-1971) en haar
zoons Pieter (Pieter Jan, 1910-1999) en Gerardus (1912-1996) aan Nijverheid-
straat 204, alsmede een dichtgevroren Hollandsche IJssel. De scheepvaart is
volledig gestremd en ook de veerpont tussen de Capelse Nijverheidstraat en de
Krimpense Veerdam is uit de vaart genomen. Veerman Van der Ruit heeft van
planken een pad over het ijs aangelegd, waar voetgangers en fietsers tegen be-
taling gebruik van mogen maken. Links onder de muziekkapel, die boer en kas-
telein Jan Oudenaarden (1882-1938), de echtgenoot van Gerrigje en de vader
van haar zoons, in 1926 in zijn tuin liet bouwen. Direct achter de muziekkapel,
die in 1972 is gesloopt, een woonboot op het droge, welke in gebruik is bij de
uitvoerder van de bouw van Stormvloedkering en de Algerabrug

Paul Weyling
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De paardentram in de Dorpsstraat

Foto: collectie HVC-Beeldbank.



OPENING EXPOSITIE IJSPRET AAN DE IJSSEL
Op een zonovergoten vrijdagmiddag in september kwamen vele genodig-
den naar de Bermweg om getuige te zijn van de feestelijke opening van
de nieuwe expositie van de HVC. Zo warm was het, dat één der aanwezi-
gen verzuchtte dat een ijskar bij de ingang van het Historisch Museum
niet had misstaan om de pret inderdaad in ijs uit te drukken.
In zijn openingsspeech liet de voorzit-
ter weten trots en blij te zijn dat deze
expositie over strenge winters van we-
leer onderdak had gevonden in ons
Historisch Museum. Tenslotte was de
laatste Elfstedentocht al weer van 4 ja-
nuari 1997 en de winter van 1963 de
koudste van de twintigste eeuw. Het
onderwerp kon dus met recht histo-
risch worden genoemd.
De samenstelling van deze tentoon-
stelling kwam geheel voor rekening
van de heren Dirk en Dick Deelen, die
een deel van hun verzameling schaat-

sen, voorwerpen die met schaatsen te
maken hebben en niet te vergeten de
unieke collectie Goudse pijpen en
pijpjes ter beschikking stelden.
De HVC Beeldbank leverde, ter com-
pletering, beeldmateriaal over de his-
torische schaatstochten naar Gouda en
de ijspret op Capelse wateren.
Voor hun bereidheid om deze exposi-
tie in te richten en de vele uren die zij
daarin staken, werden de heren Deelen
in het zonnetje gezet. Zij ontvingen uit
handen van de voorzitter een attentie.
Toen was het tijd om de expositie offi-
cieel te openen. Hiervoor was oud
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schaatskampioen Wim de Graaff uitgenodigd. Zijn humoristische speech werd
gevolgd door een weigerend startpistool, dat in verband met de Wapenwet ver-
vangen was door een klappertjespistool.
Het mocht de pret niet drukken. Tientallen bezoekers dromden het Historisch
Museum in voor een geanimeerde receptie, terwijl anderen buiten hun gelegen-
heid afwachtten om deze bijzonder waardevolle en unieke tentoonstelling met
eigen ogen te gaan bekijken.
Het Historisch Museum in het J.A. Beijerinckgemaal is iedere zaterdag van
13.00 tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis

DE HVC ZOEKT EEN ICT SPECIALIST
Is er onder onze leden iemand die ervaring heeft met de beheerskant van
ICT? Iemand die back-up wil zijn voor onze huidige ICT-specialist, die
ons systeem beheert?
Het systeembeheer bij de HVC is feitelijk in handen van één man. Hoewel ge-
assisteerd door een medevrijwilliger vinden wij dat toch een te smalle basis en
wij zoeken daarom versterking.
Met alle respect voor slimme pc gebruikers, we zoeken echt iemand die aan de
andere kant ervaring heeft, het systeembeheer.
De nieuwe man of vrouw wordt uiteraard volledig op de hoogte gebracht van
de huidige stand van zaken en zal in voorkomende gevallen worden gevraagd
assistentie te verlenen. 
Maar na de ‘inwerkperiode’ zal voor de HVC het voornaamste doel zijn be-
reikt, namelijk dat er een tweede persoon is op wie in noodgevallen kan wor-
den teruggevallen. Het tijdsbeslag zal daarom beperkt zijn.
Heeft u belangstelling, neemt u dan contact met ons op:
per email: info@hvc-capelle.nl
per telefoon: 06 45 33 59 18 (Jos Specht, voorzitter)
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WILHELMINASTRAAT 35, 
EEN KLEINE NERING IN DE OUDE PLAATS.
Dr. C. J. van ’t Hoog (Cornelis Jan, 1891-1956), een in Rotterdam geves-
tigde homeopathische arts, kreeg 20 oktober 1932 vergunning voor ‘het
oprichten van vier woonhuizen en één winkel-woonhuis onder één kap aan
de Wilhelminastraat’. De bouw gunde hij aan de Capelse aannemer Wim
Stam (Willem, 1903-1984), die in een tijd van economische malaise maar
wat blij was met deze investering. Stam leverde de panden op in het
voorjaar van 1933.
Na een leegstand van bijna een jaar werd de winkel op de hoek met de Frede-
rik Hendrikstraat in april 1934 in gebruik genomen door het jonge paar Eeu-
woud Koolmees (1907-1964) en Jenneke op den Brouw (1909-1980), die er
onder andere huishoudtextiel, linnengoed en galanterieën zouden gaan verko-
pen. Jenneke zorgde voor de winkel, terwijl Eeuwoud met hun handel ‘langs de
deur’ ging. Je kon hem met zijn handwagentje, gedragen door twee zware
fietswielen, tot in Moordrecht tegenkomen. De crisistijd maakte het de jonge
ondernemers echter niet gemakkelijk, consumenten kochten toen alleen het
hoognodige waardoor de zaak onvoldoende rendeerde. Bovendien werd niet
door iedereen contant betaald, veel klanten kochten alleen als er kon worden
‘gepoft’. Daarnaast bleek Eeuwoud geen zakenman en te goed van vertrouwen.
Het gevolg was dat hij veel geld liet zitten onder klanten die niet wilden of
konden betalen. Twee jaar na de start werd besloten een streep te zetten onder
het zakendoen. Eeuwoud ging nu als ‘vuurmaker’ aan de slag bij de Koolteer-
fabriek in de Krimpense Stormpolder en verhuisde met zijn vrouw naar Nijver-
heidstraat 65 in het toen nog Capelse deel van Kralingseveer.
Het was de 45-jarige Pau Krijgsman (Paulus, 1891-1975) die in juli 1936 de
winkel van Koolmees, inclusief het handwagentje, overnam. Een bijzonder
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Links van de boom, de
joodse slagerij van Blan-

kensteijn aan Dorpsstraat
162 in het begin van de 20e

eeuw. Uiterst rechts met
huisnummer 158, het toen-

malige gemeentehuis. Foto:
collectie HVC-Beeldbank.
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moment voor de man die in het voorjaar van 1904, direct na het verlaten van de
lagere school, als 12-jarige jongen aan de slag ging bij Van Blankensteijn, een
Joodse slagerij. Deze was destijds gevestigd aan de Dorpsstraat, direct naast de
Van Cappellenstichting. Bijna twee jaar zou hij daar dienen als knechtje, met
als voornaamste taken het wegbrengen van bestellingen en het op zaterdag ont-
steken van de olielampen in de woning van de familie. Deze leefde naar de
Joodse wetten en mocht op de sabbat geen vuur maken. Van Pau werd tevens
verwacht dat hij in de winter bij toerbeurt op de sabbat de kachel van de zusters
Blankensteijn brandend hield. Hij liet zich door een nieuw knechtje aflossen
toen hij oud genoeg was om in de scheepsbouw te mogen werken. Op de dag
dat hij veertien werd stapte Pau de poort van de ‘Nieuwe Werf’ van Adrianus
Vuijk (1839-1910) aan de Dorpsstraat binnen. Hij ging niet als eerste Krijgs-
man bij Vuijk de kost verdienen. Vader Teunis (1868-1951) was hem reeds in
1889 voorgegaan en zou tot 1940 in dienst blijven. Werken in de scheepsbouw
ging in de vorige eeuwen vaak generaties lang over van vader op zoon(s).
Meestal bij dezelfde werf, dikwijls in hetzelfde vak. Zo verging het ook de
meeste Krijgsmannen.
Toch was de scheepswerf niet Pau’s ideaal. Hij wilde wel meebouwen aan
schepen, maar zou er liever mee naar zee en vreemde landen gaan. Het was de
roep naar avontuur, een verlangen naar verre horizonten, die door zijn ouders
niet werd begrepen. Hij mocht niet! Zijn vader, overigens een lieve en aardige
man, ‘brak hem liever de botten’. In die tijd was het gebruikelijk dat zoons hun
vader gehoorzaamden. Pau bleef dan ook op de werf, ondanks het feit dat hij
buiten zijn ouders om al iets had geregeld bij een Rotterdamse rederij. Hij gaf
echter niet op en kwam telkens op zijn verlangen terug. Pas toen hij kennis
kreeg aan Saartje van Halem (1892-1986), de oudste dochter van een Capelse
visser met wie hij in juli 1913 in het huwelijk trad, gaf hij zijn pogingen om
‘naar zee te gaan’ op. Ongetwijfeld zal zij hem te verstaan hebben gegeven dat
ze een leven als zeemansvrouw niet zag zitten.

De nieuwbouwwerf van
Adrianus Vuijk aan de
Dorpsstraat. Aan de af-
bouwkade ligt de ‘No.
103’, een zeelichter die
rond 1901 gebouwd
werd voor de Norddeut -
scher Lloyd in Bremen.
Foto: collectie HVC-
Beeldbank



Pau ontwikkelde zich bij Vuijk tot een allround ijzerwerker, die bijna alles van
ijzer kon maken, zowel op instructie als vanaf tekening. Zo werden door hem
en zijn collega’s de meest uiteenlopende onderdelen met vindingrijke oplossin-
gen samengevoegd tot een mooi nieuw schip. Telkens als er weer één gereed
was en voor de proefvaart naar zee vertrok kwam het nog altijd aanwezige ver-
langen naar verre kusten bij hem op en keek hij het met weemoed na. Een ern-
stig ongeval maakte echter een einde aan zijn bestaan op ‘de Werf’. Waar-
schijnlijk eind 1935 viel een veertien kilo zware dolly hoog van de stelling
rond een schip, dat op de helling in aanbouw was, naar beneden. Het klinkge-
reedschap kwam met een forse klap terecht op de schouders, nek en rug van
Pau, die onder de stelling aan het werk was. Hij moet minutenlang van de kaart
zijn geweest zijn. Weer bij bewustzijn werd hij in een kruiwagen (!) naar zijn
huis aan de Willemstraat 6 gereden. Bezorgd stopte vrouwlief hem meteen in
de echtelijke bedstee en liet tegelijkertijd één der kinderen de huisarts, dokter
Zandbergen (Karel, 1890-1970), waarschuwen. Na het verhaal van het kind te
hebben aangehoord beoordeelde deze de zaak als zodanig ernstig, dat hij zijn
wachtende patiënten naar huis stuurde en zich met de meeste spoed in zijn
Fordje naar de Oude Plaats haastte.
‘De dokter liet een paar verschrikkelijke vloeken horen toen hij zag hoe mijn
vader er in de bedstee bijlag en nergens op reageerde. Dit vertelde dochter Jo
(Johanna Pietertje, 1923-2010) in oktober 2009, zich daarbij tegelijkertijd her-
innerend dat Zandbergen alle mensen in huis, behalve haar moeder en iemand
namens Vuijk, met barse stem naar buiten stuurde. ‘De man van de werf kreeg
een fikse uitbrander van hem, omdat hij mijn vader in een kruiwagen naar huis
had laten brengen. Ook hadden ze hem niet in de bedstee mogen leggen. Nadat
Zandbergen mijn vader had onderzocht bleek, dat hij een wervel- en schedel-
basisfractuur had en zware kneuzingen. Er moest tevens een diepe snijwond
worden gehecht en verbonden. Dat het er niet best uitzag, was ons kinderen wel
duidelijk. Zandbergen sprak zelfs van zorgelijk. Eigenlijk had mijn vader naar
een ziekenhuis gemoeten, maar daar was geen geld voor. Daarom werd er ie-
mand naar het Groene Kruis (Dorpsstraat 176) gestuurd voor een speciaal bed,
dat in de kamer werd neergezet. De dokter kwam die eerste week drie keer per
dag langs, zo ernstig was het. Het herstel duurde lang, maar uiteindelijk kwam
het nog redelijk goed. Lichamelijk gezien werd hij echter nooit meer de oude.
Een probleem in die tijd was dat er gedurende die tijd ook geen inkomen was,
behalve een kleine uitkering van een fonds waarvoor wekelijks zegeltjes wer-
den geplakt. En de oudste kinderen brachten ook wat in, maar al met al was het
te weinig om een gezin van te onderhouden en alle medische kosten te betalen.
Gelukkig was er de familie en de dokter, die niets rekende voor zijn bezoeken
en medicijnen. Hij bracht zelfs wel eens een hazen- of eendenbout mee, want
Zandbergen was een enthousiast jager.’

Toen Pau na maanden weer opkrabbelde bleek al snel dat hij het beroep van
ijzerwerker niet meer kon uitoefenen. Het vak, waarbij veel zwaar materiaal en
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gereedschap moest worden versjouwd en gehanteerd, was voor hem te zwaar
geworden. Zijn rug, schouders en nek waren te kwetsbaar. Bovendien was het
crisis, een tijd waarin werk niet voor het opscheppen lag. Het enig alternatief
was een handeltje. Maar wat? Hij zag het niet zitten om, net als enkele werklo-
ze plaatsgenoten, in de voorkamer van zijn woning een levensmiddelenwinkel-
tje te beginnen; daarin viel volgens de oud-werknemer van Vuijk zelfs geen
kale boterham te verdienen.
‘Mijn vader kwam op het idee om bezems en borstels te gaan verkopen. Die
werden wel in Capelse winkels verkocht, maar er was, voor zover hem bekend,
nog niemand die er mee langs de deur ging. Hij ging op zoek naar iemand bij
wie hij borstelwerk kon inkopen en kwam terecht bij ene meneer Van der Burg,
die een bezem- en borstelfabriek had in de stad. Van der Burg was bereid aan
hem te leveren. Bovendien behoefde hij pas te betalen als het geleverde was
verkocht. Thuis werd een bedstee ingericht als voorraadmagazijn. Van der
Burg zorgde er zelf voor dat die werd volgestouwd, niet alleen met allerlei
soorten bezems en borstels, maar ook met sponsen en zemen. Vader ging op
pad met een kruiwagen. Daar stond een grote mand op met zijn handel. Het
waren eerst de huizen en de boerderijen langs de dijk, aan de ’s-Gravenweg en
in de Polder waar hij zijn koopwaar aanbood. Al gauw had hij een aantal vas-
te klanten, vooral onder boeren die veel borstels gebruikten voor het schoon-
houden van hun melkgerei en bezems voor in de stal. De kwaliteit van Van der
Burg’s producten bleek heel goed, wat werd doorverteld als men bij elkaar ging
‘kortavonden’ (op visite gaan om de lange winteravonden aangenamer door te
komen). Dat zorgde weer voor nieuwe klanten. Het ging echt goed met vaders
handel, en als er een week was waarin de verkoop wat achterbleef klaagde hij
tegen Van der Burg: ‘Het spul wat je maakt is veel te goed, het gaat veel te lang
mee.’ Fijn was wel dat boeren meestal contant afrekenden, want zij werden zelf
door de melkfabriek ook contant betaald voor hun melk. Particulieren kochten
vaker op ‘de pof’, bij de meesten kwam dat later wel goed, maar er waren er
ook bij waar je tot vervelens achter je geld aan moest en soms nooit kreeg’.

De zaken liepen zo goed dat Pau al snel op
zoek ging naar een alternatief voor de krui-
wagen om voldoende handel voor langs de
weg te kunnen meenemen. Daarnaast dachten
hij en Saartje voorzichtig aan een winkel met
pakhuis. Niet alleen omdat de groeiende
voorraad de opslagcapaciteit van de bedstee
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Pau Krijgsman met zijn handwagentje op de
Dorpsstraat, rechts de Hollandsche IJssel. Foto:
fragment van een aquarel, geschilderd door Henri
Kappers. 



te boven ging, met als gevolg dat er steeds meer goederen elders in de kleine
woning moesten worden opgeslagen. Ook kwamen steeds meer klanten naar de
Willemstraat om een bezem of borstel aan te schaffen of een bestelling op te
halen. Voorzichtig werd door hen aan het huren van een groter huis gedacht,
liefst een met een winkel. Die gelegenheid deed zich sneller voor dan ze zelf
voor mogelijk hadden gehouden.
‘Op een avond stond meneer Stam, de aannemer, voor de deur met de bood-
schap: Ik heb een winkel voor je! Hier vlakbij aan de Wilhelminastraat, op 35.
Koolmees stopt ermee,’ vertelde dochter Jo verder alsof het een dag eerder was
gebeurd. ‘Mijn ouders wilden hem eerst niet geloven, maar toen zij merkten dat
het ernst was werd er verheugd gereageerd. Tegelijkertijd vroegen ze zich ge-
schrokken af of, als ze het zouden doen, dit wel verantwoord was, omdat men
nog niet overzag wat een en ander zou gaan kosten. Alleen de weekhuur van 
ƒ 7,50 (€ 3,40) was bekend en die was aanzienlijk hoger dan die van de huidi-
ge woning. Eerst werd met Koolmees gesproken over de overname van de win-
kelinventaris en het handwagentje, waarna ze opgewonden besloten de sprong
te wagen. De winkel werd ingericht voor speelgoed, huishoudelijke- en luxe ar-
tikelen. Deze werden ingekocht bij Groothandel A. Helders & Zonen aan de
Hoogstraat en Lange Torenstraat in Rotterdam. De loop zat er gauw in, on-
danks de concurrentie van Leen de Jong (Leendert Pieter, 1887-1962), die een
dergelijke zaak had op de dijk. Moeder deed de winkel, daarbij geholpen door
haar dochter Dit (Dirkje Johanna, 1920-1972) en mij. Vader ging als vanouds
langs de weg met zijn bezems en borstels, echter nu niet meer met de kruiwa-
gen maar met het van Koolmees overgenomen handwagentje, waarin hij aan-
zienlijk meer kon meenemen. Sunlight-zeep en zachte zeep nam hij al eerder
mee, maar daar kwam nu ook waspoeder bij als Radion en Presto en produc-
ten als Vim, Lux toiletzeep en scheerzeep van Castella. Er volgde later nog
meer. Naalden, garen en band, scheermesjes, schoensmeer en ledervet werden
vanuit de kar verkocht. En niet te vergeten Haarlemmerolie, een oud middeltje
dat tegen heel veel kwalen zou helpen en moest worden gedronken of op de
huid gesmeerd. Mijn vader zweerde erbij en was overtuigd van de geneeskracht
van dit middel dat hij zelf ook dagelijks innam. Voor zover ik me kan herinne-
ren stonk het vreselijk. Hij verkocht er veel van. Er waren zelfs boeren die het
aan hun zieke beesten gaven. Als er gevraagd werd naar spullen die hij niet bij
zich had, dan werd dat genoteerd en door hem zelf of een van de kinderen nog
op dezelfde dag met de fiets bezorgd. Zo ging het door tot halverwege de oor-
log. Toen werd alles zo schaars. Er was nauwelijks nog iets te krijgen.’

Na de oorlog werd de draad energiek opgepakt. In de winkel verkocht Saartje
nu, daarbij geassisteerd door haar jongste dochter Cock (Cornelia Hendrika,
1931-1994), naast het reeds bekende assortiment, ook levensmiddelen, snoep,
koek, limonades en bieren. Leveranciers waren Walzo uit Krimpen aan den IJs-
sel, Aad van den Adel van de Kerklaan en Huug van der Wal uit Keeten (Capel-
le-West). Pau ging als vanouds op pad met dezelfde handel, waarmee hij tot in
het tweede oorlogsjaar een goede boterham had verdiend. En, zo bleek al gauw,
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zijn klanten in Capelle, Nieuwerkerk, Krimpen en Ouderkerk aan den IJssel
waren hem nog niet vergeten. Ze ontvingen de vader van 9 kinderen met het
opvallende handwagentje, dat bij hem hoorde als Van Gend bij Loos, weer
graag aan hun deur. Elke morgen rond half negen, behalve op zaterdag, ging hij
naar hen op weg. De eerste hindernis, die moest worden genomen, was de stei-
le stoep naar de dijk voor ‘het gasgebouw’ aan de Plantsoenstraat. Zonder hulp
was dit onmogelijk. Problemen gaf dit echter nooit, waren zijn dochters niet
beschikbaar om het volgeladen karretje de dijk op te duwen, dan was er wel
personeel van bakker Roos of van het gasbedrijf in de buurt om te assisteren.
Stond het spul eenmaal heelhuids op de dijk dan ging Pau in zijn eentje verder
op weg in de wetenschap dat er bij terugkomst altijd wel lieden voor het gasge-
bouw stonden te ‘beurzen’, die hem tijdens de rit naar beneden met remmen
konden helpen. Heen of terug naar Krimpen aan den IJssel was het bij het op-
rijden van het veer van Van der Ruit telkens weer opletten geblazen. Vooral
omdat het ongeremde karretje op de schuin aflopende veerstoep vanzelf meer
vaart kreeg. Het kostte de grootste moeite te voorkomen dat het kantelde als de
wielen niet exact gelijk de door de deining heen en weer schuivende oprijklep
van de pont raakten. Maar hier was onder de wachtenden ook altijd wel iemand
bereid te helpen. Waren dat jongens, dan kregen ze een pakje PK kauwgom,
waarbij hen werd wijsgemaakt dat de letters PK stonden voor Pau Krijgsman,
een eigen merk, terwijl het in werkelijkheid de voorletters waren van de Ame-
rikaanse fabrikant Philip Knight Wrigley.

Bijna was Pau’s hand-
wagentje een keer wel
ten onder gegaan. Ge-
tuige bakker Jan Roos
(1917-2003): ‘Toen Pau
op een ochtend, het was
nog voor de oorlog, de
garage van de MEGGA
(Maatschappij tot Ex-
ploitatie van Goede en
Goedkope Automobiel-
diensten) in de Alexan-
derstraat passeerde
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Pau Krijgsman met een
mand vol borstelwerk aan
de deur bij mevrouw C.
Jongebreur-Kortleve, 
‘s-Gravenweg 229. 
Foto: collectie Teun en
Hennie Anders.



reed op hetzelfde moment ‘Boeren Kees’ (Alexander Cornelis ter Haar) met een
grote Büssing-autobus achteruit de garage uit. Kees zag Pau over het hoofd en
reed het wagentje omver. De inhoud lag bijna geheel op straat en de fietswie-
len waren zo krom als ze maar konden zijn en ook het hout van de kap was ge-
kraakt. Pau in paniek! ‘M’n negotie! M’n negotie!,’ riep hij diverse keren, on-
derwijl Boeren Kees de mantel uitvegende. Gelijk een oploop in de straat, er
gebeurde weer eens wat. Mijn vader (Hendrik Roos, 1891-1962) gooide nog
een beetje olie op het vuur door te zeggen dat er gelukkig genoeg bezems op de
straat lagen om de boel bij elkaar te vegen. Meneer Ravestijn (Cornelis, 1887-
1955), de directeur van de MEGGA, kwam even later zijn kantoor uit om te kij-
ken wat er aan de hand was en kalmeerde Pau met de mededeling dat het Kees
zijn schuld was (hij wist ook wel dat die een beetje bijziende was) en dat hij
voor het herstel van het karretje zou zorgen. Het wagentje werd door de jon-
gens van de MEGGA naar de werkplaats van fietsenmaker Willem Koolmees jr.
(1913-1967) aan de Plantsoenstraat gesjouwd en die zorgde ervoor dat Pau er,
op kosten van Ravestijn, de andere dag weer mee op pad kon. Hij was er heel
tevreden mee. Toen hij van Ravestijn voor het ongemak ook nog eens een doos
sigaren kreeg hoorde je hem helemaal niet meer.’

Pau kwam graag aan de overkant van
de Hollandsche IJssel, hij verkocht er
veel en niet alleen bij boerderijen en
huizen langs de dijk, ook aan schip-
persvrouwen van voor de kant liggen-
de schepen kon hij veel handel kwijt.
Twee dagen had hij nodig voor ‘zijn
wijk’ tussen de dorpskernen van Krim-
pen en Ouderkerk. Het was niet alleen
het ‘bakkie koffie’ in de roef dat voor
oponthoud zorgde, ook de gesprekken
met de schippers over ‘de vaart ‘ en
‘het geloof’ waren hier schuldig aan.
Bijna altijd kwam daarbij naar voren
dat Pau vroeger liever was gaan varen.
Hoewel hij vond dat zijn opa overal te
lang kletste, genoot kleinzoon Paul
Weyling (Paulus Jan Cornelis,1948)
als hij in de schoolvakanties met hem
mee mocht naar Krimpen. Alleen het
overvaren met de veerpont was al een
avontuur op zich, maar ook op de
boerderijen en de schepen aan de dijk
was altijd wat te zien. Verder kwam
Krimpen toen op hem over als een an-
dere wereld. De mensen praatten er
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Dochter Cock voor de etalage aan de zijde
van de Wilhelminastraat. 

Foto: collectie Anita de Rave.
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ook anders, wat dat beeld alleen maar versterkte. Gelukkig hoefde Pau, als de
eerste dag aan de overkant van de IJssel er opzat, niet met het wagentje terug
naar huis. Dat mocht het tussenliggende nachtje worden gestald bij korenmole-
naar Willem van Schelven (Willem Elise, 1910-1988) aan het Boveneind. Via
het voetveer van Piet de Vries (Pieter, 1907-1964) liepen ze over de Dorps-
straat naar huis. De volgende morgen werd het karretje weer bij de Van Schel-
vens opgehaald en ging Pau verder waar hij de vorige dag was gebleven.
Toen dochter Cock in 1955 bekend maakte dat ze binnen afzienbare tijd zou
gaan trouwen met Koos de Rave (Jacobus, 1929-1995) was dit voor Pau en
Saartje reden dieper na te denken over de toekomst. Cock, die samen met haar
moeder in de winkel stond, zou dan met haar man in Maassluis gaan wonen.
Dat was niet aan het andere einde van de wereld maar toch te ver om dagelijks
heen en weer te reizen naar de Wilhelminastraat en daar voor ‘winkeljuffrouw’
te spelen. Een andere reden was dat Pau in 1956 en Saartje een jaar later vijf-
enzestig jaar werd. Een opvolger binnen de familie was er niet. De zonen Teun
(Teunis, 1921-2007) en Dik (Dirk, 1924) hadden beslist geen interesse. Teun
had zijn draai gevonden als bakker en bezorger bij brood- en banketbakkerij
Steenland in Gouda, terwijl Dik een goede baan had bij de Belastingdienst in
De familie Verkaik achter de toonbank. V.l.n.r. Giela Verkaik- Hoogendijk en haar zoontje

Dicky, gevolgd door haar zuster en winkeljuffrouw Riet en echtgenoot Job Verkaik. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.



de Hoekse Waard. En omdat Cock ging stoppen besloten zij de winkel van de
hand te doen. Toen dat bekend werd meldden zich al snel de 28-jarige Job Ver-
kaik (Jan Jacob, 1927-2008) en zijn vrouw Giela Hoogendijk (Giela Bertha,
1927-2003). Job, die bij kruidenier Teun den Toom (Teunis Izaak, 1913-1999)
aan de Dorpsstraat werkte, wilde niets liever dan eigen baas worden en zag in
een overname zijn wens vervuld. De oude en de nieuwe baas waren het snel
met elkaar eens. Vrijdag 22 juli 1955 was het zover. Job en Giela en hun zoon-
tje Dicky (1953-1959) trokken in het winkel-woonhuis aan de Wilhelmina-
straat. De (in)woning die zij achterlieten - de bovenverdieping van Plantsoen-
straat 9 - ruilden zij met Pau, Saartje en Cock. Vanuit het nieuwe stekkie ging
Pau nog een klein jaar met zijn wagentje op pad. In 1956 stopte hij hier mee en
ging ‘trekken van Drees’. Voortaan ging hij vooral fietsen in de wijde omge-
ving en op stap met zijn kleinzoon. Onder het genot van ‘een bakkie’ werd bij
een oude klant nog wel eens een borstel of bezem afgegeven. ‘Wat kost het,
Pau?’ was dan de vraag. ‘Geef me nog maar een bakkie koffie en de kleine jon-
gen een glaasje siroop. Dan verdien ik er genoeg aan,’ luidde dan zijn ant-
woord.
‘Mijn baas was niet blij dat ik voor mezelf begon en liet dat goed merken’
sprak Job Verkaik uit tijdens een kort gesprek in 2008 in zijn woning aan de
Karekietstraat. ‘Natuurlijk nam ik, en dat was niet fijn voor hem, een aantal
klanten mee. Dat waren vooral familie, kennissen en bekenden, die vrijwillig
die keuze maakten. Mijn vrouw ging samen met haar zus Riet (Catharina Pieter-
nella, 1939) de winkel doen. Om hen in te werken is Cock Krijgsman na de
overname nog een tijdje bij mij in dienst gebleven. Zelf ging ik op pad met de
carrier of de mandfiets en later met een kleine bestelauto. Boekjes ophalen bij
de klanten, waarin deze noteerden wat ze nodig hadden. Een dag later werden
deze met de boodschappen erbij thuisbezorgd. Krijgsman deed dat niet, die le-
verde alleen kruidenierswaren via de winkel. Het ging best goed, ik kreeg gere-
geld nog nieuwe klanten en ook de winkel draaide aardig. Vooral op zaterdag-
middag was het druk, dan had iedereen weer centjes. In 1959 kregen we een
klap te verwerken toen in februari Dicky overleed, 5 jaar was hij. Daarna
werkten we met heel wat minder plezier in onze zaak. Vanaf het moment dat in
1962 de eerste winkels in het Winkelcentrum Slotplein opengingen liep de om-
zet in de winkel geleidelijk aan terug, maar in de bezorging ging het toen nog
redelijk. In 1966 hadden we er genoeg van, ook door de gezondheid van mijn
vrouw werd het steeds moeilijker. Ik verkocht in september 1966 de zaak aan
Arie Both uit Keeten. We verhuisden daarna zelf naar de Rivierweg en ik ging
werken in de groentezaak van mijn zwager aan de Kleiweg in Rotterdam.’
Van een tweede, wat langer gesprek, zoals met Job afgesproken, is het niet
meer gekomen. Voor de afspraak die er stond overleed hij op 17 oktober 2008,
81 jaar oud, in zijn geboorteplaats Capelle aan den IJssel.
In de zomer van 1966 hoorde Arie Both (1913-1978), dat de winkel van Job
Verkaik te koop werd aangeboden. Both, die al enige tijd op zoek was naar een
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kruidenierswinkel om-
dat zijn bestaande win-
kel aan de Schouten-
straat 4 vanwege de ver-
breding en verzwaring
van Schielands Hoge
Zeedijk moest verdwij-
nen, zocht daarna zo
snel mogelijk contact
met Job om deze kans
niet voorbij te laten
gaan. Zij werden het
snel eens waardoor Arie
en echtgenote Lena
Slobbe (1916-1999), sa-
men met hun zoon,
dochter en broer Jacob
Both (1905-1991), reeds
half september 1966
naar de Wilhelmina-
straat konden verkassen.
Echter na ruim vijf jaar
kwam er aan het zaken-
doen van de familie Both in de Oude Plaats al weer een einde. Op 1 december
1971 verscheen er namelijk een advertentie in De IJssel- en Lekstreek waarin
werd bekendgemaakt: ‘Wegens gezondheidsredenen zien wij ons genoodzaakt,
met ingang van 1 december, onze bezorging aan huis en verkoop in de winkel
te beëindigen. Voor het zo vele jaren van U genoten vertrouwen en klandizie
willen wij U heel hartelijk danken. Levensmiddelenbedrijf A. Both’.
Met dit gedwongen besluit ging de winkeldeur aan de Wilhelminastraat 35,
waar gedurende een periode van 37 jaar vier ondernemers hun brood hadden
verdiend, voorgoed op slot en werd de winkelruimte bij de woning getrokken.
Anderhalf jaar later verhuisden Arie, Lena en broer Jacob naar een woning aan
de Burgemeester Verloopstraat, op een steenworp afstand van de dan voorma-
lige winkel van achtereenvolgens Koolmees, Krijgsman, Verkaik en Both.

Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Mevr. H. Klein-Koolmees, Krimpen aan den IJssel.
- Mevr. J.P. Anders Krijgsman, Gouda.
- Heer J. Roos, Capelle aan den IJssel.
- archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- bouwvergunning 1932-843.
- Fotobewerking: Cees Hartmans.

Wilhelminastraat 35, anno 2013. 
Foto: Paul Weyling.



WAT VERBORGEN LAG ONDER EEN LAAG STOF
Ingevolge Koninklijke Besluiten van 1825 en 1828 werd vanaf 10 juli
1833 elke akte betreffende eigendomsovergang en/of vestiging van zake-
lijke rechten ten overstaan van openbare ambtenaren verleden. Tevens
diende men voortaan afschriften ervan, inclusief de daarin vermelde sec-
tie en kadastrale perceelnummers, te deponeren en te bewaren respectie-
velijk ten Kantore der Hypotheken (nu Hypotheekregister) en het Kadas-
ter, een vandaag de dag nog steeds vrijwel ongewijzigde gang van zaken.
De in aktes opgenomen verwijzingen naar transportbrieven van voorma-
lige eigenaren van voor 1832 kunnen soms sleutels zijn voor het achter-
halen van belangrijke informatie in gemeentelijke archieven.
In 1866 verscheen de Gemeenteatlas van de provincie Zuid-Holland van J.
Kuyper, waarin een topografische kaart van Capelle op den IJssel was opgeno-
men die weinig details prijs gaf. Echter opvallend zijn de namen van de op dat
moment in ons dorp nog aanwezige buitenplaatsen. Zo vinden we langs de ‘s-
Gravenweg naast “Veldzigt” de aan weerszijden van de “Mient” gelegen lust-
hoven “Weltevrede” en“Veenzigt”, dit in de onmiddellijke nabijheid van de
“Poldersbrug”. Voor de aanleg van de polder Prins Alexander verbond de
“Mient” het plassengebied aan de noordzijde van deze gemeente met de grote
watermolen die voor de afwatering op de Hollandsche IJssel zorg droeg. De ge-
noemde brug over deze belangrijke watergang lag in de aloude straatweg tus-
sen de huidige huisnummers 178 en 180. Kosten noch moeite werden bespaard
om de nieuwsgierigheid naar de bebouwing op beide percelen in vroeger tijd te
bevredigen. Het dreef ons zelfs naar de VADA-archiefbergplaats te Nijverdal. 
Een vondst bij 13 januari 1791 dat op “voorenstaande Generale en deze navol-
gende Particuliere Conditiën geveijld en te koop geprezenteerd werd No: 1 Een
Huijs (dat op het quohier als nieuw getimmerd stond) Schuur, Berg en Erff met
een Stukland daar agter aangeleegen met het gund aard en nagelvast op en in
‘t zelve is, Staande en leggende in de Middelmolen Polder, in Cappellen op
d’Yssel , Strekkende van uyt de Zuid Sgravenweg Watering aff Zuyd op, tot de
Middelwatering toe, belend ten oosten Polders Moolenmiend, ten westen de
Volgende te Veylene Party No 2.(…).” bracht ons op het goede spoor. Want uit
het hiernavolgende leidden we af dat het om een boerenbedrijf van voorbij-
gaande aard ging. Als kopers moesten Gerrit van Lange en Cornelis Hoogen-
dijk Wzn. gedogen dat tot de 3e mei van dat jaar verkoper in het vermelde huis
mocht blijven wonen met het gebruik van schuur, berg en erf. Ook mocht hij
“’t hooy in denBarg zijnde daar in moogen laten blyven tot St. Jan, zijnde de 24
Junij 1791, en behoud ook aan hem alle de misse (=mest) die alreede op de
Werff off land legt of die er zoolang de beesten Stal staan op zal worden ge-
bragt, als ook de rijs, staande op’t Erff en Land om van de Winter te moogen
hakken, als de Koe staaken.” 

HVC Nieuwsbrief winter 2016 pagina 122



HVC Nieuwsbrief winter 2016 pagina 123

Daarom zal koopman in houtwaren Pieter Vijgh, wonende te Rotterdam, het
bovenstaande op 9 maart 1791 niet zonder redenen gekocht hebben. Immers
verkopers behielden“aan Zig de kaarnmoolen om die te mogen uitbreeken als
mede ook de barg om die te moogen amoveeren”. Notarieel regelde Pieter
Vijgh hierna het “Procuratie ad Negotia” (= het met volmacht van de op-
drachtgever in zijn naam rechtshandelingen of diensten te verrichten volgens
Art. 60 Boek 3 BW). Daarvoor compareerde hij in datzelfde jaar op 16 oktober
voor Izaak Valeton, notaris te Rotterdam, en verklaarde te “Constitueeren en
magtig te maken: Jacob Pieter Beijerman Notaris en Procureur binnen deze
stad, om me voor en in name van hem Comparant te Compareeren voor Heeren
Stadhouder en Leenmannen van den Huijze van Polanen en aldaar en van de-
zelve te verzoeken Investiture en verleij van Een Huis, Schuur en Erf met Een
stuk Land daaragter aan gelegen, met het gund aan en Nagelvast op en in het-
zelve is staande en leggende in de Middelmolen Polder in Capelle op d’IJssel,
strekkende van en uit de Zuid ’s Gravenwegse Watering aff Zuijd op, tot de mid-
delwatering toe, belend ten oosten Polders molenmiend, en ten westen Pieter
Hoogendijk CS. (=consort) zijn de Leen en werdende ter Leen gehouden van we
Gemelden Huijze van Polanen,” (…).
Op dit perceel is daarna de buitenplaats Veenzigt aangelegd, waarvan in 1797
door de Nederlandsche Stad-en Dorpsbeschrijver in zijn boek melding werd
gemaakt. In datzelfde jaar overleed op 27 oktober te Rotterdam Pieter Vijgh in
de leeftijd van ruim 42 jaar. Zijn weduwe en geïnstitueerde erfgename Mejuf-
frouw Cornelia Adriana Bierumer besloot daarop al het hiervoor genoemde op
16 mei 1798 te verkopen aan Fransiscus Henricus Gram, een Chirurgyn en
Operateur in Rotterdam. Deze heeft de buitenplaats tot aan zijn overlijden op
10 februari 1815 in eigendom gehad, waarna zijn weduwe en boedelhoudster
Cornelia Proot het onroerend goed krap een jaar later, op 1 februari 1816, ver-
kocht aan Arij Bos, een bouwman aan de ’s-Gravenweg. 

In de voormalige boerderij
op ‘s-Gravenweg 178 was
jarenlang restaurant ‘De
Dorsvlegel’ gevestigd. Se-
dert ruim een jaar is het
omgetoverd in een pannen-
koekenhuis. (foto: Ev.A.
Obbes - collectie HVC)



Op zijn beurt verkocht Bos, die tevens koopman was, ten overstaan van Reinier
Bordewijk en Cornelis Hendricus van der Looij, notarissen te Rotterdam, op 22
juli 1817 het “Buitenplaatsje of Buitenverblijf genaamd Veenzigt met derzelfs
Schuur en Erve, staande en geleegen aan ‘s Gravenweg (omtrend Een Uur
gaans van Rotterdam)” aan Willem in ’t Hout, van beroep veenman, wonende
te Hillegersberg.

Dat deze Willem later een geaccepteerd man in de Capelse samenleving zou
worden kwam tot uiting in het artikel Begraven Verleden, niet vergeten maar
behouden van Bram Kurvink en Simon Paul in HVC-Nieuwsbrief 2002-2 pa-
gina 38. Daarin werd hij als notabel van onze gemeente genoemd op 10 sep-
tember 1828, dit in verband met het afstaan van een deel van de begraafplaats
bij de oude dorpskerk aan de gemeente voor inrichting van een burgerlijke be-
graafplaats. Hij overleed op 2 december 1846. Mede tot zijn erfgenamen be-
hoorde Thomas Buijs, die volgens de vermelding in Het boerenerfgoed van
Capelle aan den IJssel van 1846 tot 1897 op”Veenzigt” als bouwman werk-
zaam was. In genoemd boek meldt Frans van Es dat de opstallen van deze bui-
tenplaats rond 1911 zijn neergehaald en vervangen door een nieuwe boerderij.
In dit gebouw op ’s-Gravenweg 178 is nu sinds ruim een jaar Bungel’s Pannen-
koekenhuis gevestigd.
Op circa 47 meter gemeten uit de oude oostelijke zijgevel van het zojuist ge-
noemde pand, staat aan de overzijde van de Mient het woonhuis op Nr.180. Dat
op die plaats ruim twee eeuwen terug de woning stond van Jan Ariense Quak,
heeft vandaag de dag geen bekendheid meer. Na diens overlijden in 1787 heeft
het alle schijn dat hij geen erfgenamen had voor zijn nagelaten bezittingen. 
Dit verklaart enigszins dat Pieter van Cappellen en de Schepenen van Capelle
op d’Yssel, “op den December 1789, gestelde Curateur in den vaceerende boe-
del” van overledene, besloten “te doen Veijlen om te verkopen: Een Huijs en
Erff Staande ende geleegen aan ’s Graafweg in de middelmoolen Polder in
Cappelle voortz. Strekkende van uijt de halve zuijd Sgravenweg Watering aft
Zuijdt op tot den Eijgen van Pieter de Jong Nr. VX toe, belend ten oosten Dirk
van der Linden en ten westen de Middelmoolen Polder” (Polders miend). Met
tweehonderd en vijftig gulden was Pieter de Jong toentertijd bij afslag de
hoogst biedende, waarna hij zich ten overstaan van Schepenen van Capelle op
30 januari 1790 de nieuwe eigenaar kon noemen. Wel moest de koper erf-
dienstbaarheden “gedogen op en overpad met wagen Paarden Koeijen en an-
der vee ten breedte van Twaalf voet van het Land bezijden dit leggende, tot en
van na ’s Graafweg, alsmede op en overpad tot van en na water moolens,
voorts moeten aanvaarden”. Geheel los van deze rechten moest hij nog drie
maanden gedogen “dat de Luijden Woonende in’t Zuijd einde van het Huijs
daarin zullen mogen blijven woonen tot den 1e Meij 1790 alsook hebbende het
gebruijk van ’t Schuurtje en Seiroet zonder dat den Kooper daar voor iets zal
genieten of mogen Pretendeeren”.
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Uit de bewerking van het bestand “Capelse huisnummers 1807” kon worden
opgemaakt, dat Pieter de Jong na 1807 daar zeker niet met zijn in 1821 overle-
den huisvrouw Trijntje Verzijden heeft gewoond, maar het optrekje - meer zal
het, gelet op de prijs die hij ervoor had neergeteld, niet zijn geweest - verhuur-
de. Wel is hij tot aan zijn overlijden op 13 mei 1828 eigenaar gebleven. Na Pie-
ters dood waren Cornelis, Jacob en Arij van Vliet, zonen van zijn vrouw Trijnt-
je, zijn enige erfgenamen. Bij Akte van koop op 16 maart 1829 verviel het hier-
boven genoemde boeltje, waarover zijn “behuwd (=stief)vader” bijna veertig
jaar de scepter gezwaaid, aan Arij van Vliet. 
Omdat veel Capellenaren zich, gelet op hun gezondheid, een groot deel van de
20e eeuw genoodzaakt zagen dit adres te bezoeken, zijn we nog wat uitgebrei-
der in de geschiedenis van dit perceel gedoken. Daarvoor keren we terug naar
Arij van Vliet, die in de zomer van 1883 overleed. Zijn voormalig bezit werd
door de erfgenamen op 12 september van dat jaar verkocht aan Mr. Cornelis
Elis Achterberg, wonende te Helmond. Deze ontvanger der Registratie en Do-
meinen was een zoon van de toenmalige Capelse notaris Kornelis Achterberg.
Op de datum van de koop was het woonhuis reeds gesloopt. Het onbebouwde

perceel bleef slechts kort in zijn bezit. Reeds op 18 augustus van het daarop
volgende jaar kwam het in handen van Marinus Eijkelenboom, een locale
meester-timmerman, die er evenmin iets mee deed. Zijn weduwe Beatrix Ma-
ria Hoogendijk verkocht het op 12 oktober 1903 door aan de heer Willem Berg-
hege, sinds 1898 huisarts in ons dorp. Deze verwierf nu “Een perceel weiland
en water, gelegen aan de zuidzijde van ’s-Gravenweg in de gemeente Capelle
aan den IJssel, en strekkende tot aan de Staatsspoorweg, (…) groot Vier en

veertig aren, twee en dertig centiaren”. Ten be-
hoeve van de verkoopster, die nog weiland en
water ten zuiden van de Staatsspoorweg had,
rustte op het door Berghege gekochte kavel, de
erfdienstbaarheid van rijweg ter breedte van 4
meter van en naar ’s-Gravenweg. Daar mocht
op minst bezwarende wijze gebruik van wor-
den gemaakt en het vee moest aan een touw
worden geleid. Op deze plaats liet hij in 1903
het huis bouwen dat er nu nog steeds staat. 

Aquarel van ‘s-Gravenweg 180. Deze is in 1929 spe-
ciaal gemaakt voor de annonce van verhuizing van de
overbekende huisarts A.H.C. van Senus.
(collectie A.H.C. van Senus jr)
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Na diens verscheiden op 10 maart
1929, verkocht zijn weduwe Anna
Hermina Dideniha Smits voor zich en
als lasthebster van haar twee kinderen,
aan “de Heer Doctor Antonie Hendri-
kus Catharinus van Senus, apotheker
te Rotterdam, (…) Het herenhuis met
autogarage, tuin en erf te Capelle aan
de IJssel ‘s-Gravenweg nummer 60”.
Deze kocht dezelfde 44 aren en 32
centiaren als hierboven genoemd. Op
dit adres, inmiddels tot ‘s-Gravenweg
180 hernummerd, opende Antonie
Hendrikus Catharinus van Senus juni-
or als huisarts in 1929 zijn praktijk.
Het pand met het daarbij behorende
land, dat door de jonge Van Senus een
tijd lang werd gehuurd, verkreeg hij na de dood van zijn vader in eigendom.
Voorts vonden we als bijvangst dat op 15 maart 1808 Maaike Barendregt, we-
duwe en boedelhoudster van wijlen Willem Breedveld, wonende te Capelle op
den IJssel, en Pieter Stam uit Rotterdam, overeen waren gekomen, dat verkocht
en gekocht was een huis op nr 142 met schuur en erf, vanouds genaamd het
“Pannehuis”. Dit huis, dat gesloopt is rond 1815, stond aan de zuidkant van de
’s-Gravenweg op een van de drie kavels tussen de huisnummers 180 en 190
waarop tot voor enkele jaren de Capelse Tennis Club gevestigd was. Nu wordt
het terrein als schoon bouwperceel voor 4 woningen te koop aangeboden.

Kees Klomp

Geraadpleegde Bronnen:
- Stadsarchief Rotterdam:Oud Notarieel Archief: Nr. 2725 / 768
- Nieuw Notarieel Archief: 314A Nr. 456 blad 128-134

314A Nr.457 blad 457    
- Vada Archieven te Nijverdal: 
- Gemeentelijk Archief Capelle aan den IJssel: Nrs. 486, 494, 3131, 3201,

3216, 3217 en 3342  
- ‘Ons Kadaster voor oningewijdenen’ geschetst door E. Molema (1898).
- ‘De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver van L. van Ollefen 

i.s.m. Rs. Bakker
- ‘Bewerking Capelse huisnummers 1807’ door Ir. G.J.J. Bolkestein
- ‘Gedeelde zorg’ van de hand van Kees Deenik en Bea Visser
- Genoemde bronnen in de tekst. 

De nog jonge dorpsdokter Van Senus staat
hier, zoals altijd met vlinderdas, tussen de
poeders en de pillen in zijn eigen apotheek

annex wachtkamer.
(collectie A.H.C. van Senus jr)



WINKELCENTRUM ‘DE LUIFEL’ 60 JAAR
Tijdens een vergadering van de ‘Capelse Winkeliersvereniging’ half ja-
nuari 1949 kwam Arie Nederlof (Arie Leendert, 1911-1964) op de prop-
pen met het idee om aan de Bermweg-West een winkelcentrum te bou-
wen. Het plan van de in Pernis geboren loodgieter-elektricien, die sinds
1938 aan de Bermweg 280 een installatiebedrijf en een winkel in huishou-
delijke artikelen, speelgoed, gereedschappen, haarden, kachels, stofzui-
gers en wasmachines had - sloeg in als een bom. Op een enkele uitzonde-
ring na vroegen de aanwezige leden zich tegelijkertijd en hardop af of
Nederlof wel goed bij zijn hoofd was. Een ruime meerderheid van het be-
stuur van de vereniging zag evenmin iets in de plannen van de ambitieu-
ze en voortvarende ondernemer. “Hij is gek” werd zelfs luid en geëmotio-
neerd vanachter de bestuurstafel de zaal ingeslingerd.
Plan Nederlof
De negatieve reacties van de collega’s ten spijt, de opdracht voor het voorberei-
den en uitwerken van een plan voor ‘het bouwen van 11 winkels en 20 boven-
woningen op een terrein aan de Bermweg, gelegen in het uitbreidingsplan Pol-
der’, was door Nederlof reeds verstrekt. Op maandag 24 januari 1949 werd
door het Ingenieurs- en Architectenbureau Wentink te Baarn al een eerste ont-
werp ingediend. Het definitieve ontwerp liet echter nog even op zich wachten,
dit als gevolg van ‘intensieve besprekingen met den Heer Burgemeester en
diens gemeentearchitect’. Ruim een half jaar later, op zaterdag 28 augustus
1949, was het plan zover gereed dat een bouwvergunning kon worden aange-
vraagd. Zes weken daarna, op maandag 10 oktober 1949, adviseerden de be-
trokken ambtenaren burgemeester en wethouders medewerking te verlenen aan
het tot stand komen van het ‘plan Nederlof’. De provinciale directie van de
Wederopbouw en Volkshuisvesting in Zuid-Holland, door wie het plan eve-
neens moest worden beoordeeld, gooide echter roet in het eten. Zij liet het ge-
meentebestuur eind januari 1950 weten dat “een mogelijkheid om het benodigd
bouwvolume voor het plan toe te wijzen niet aanwezig was en ook in de loop
van het jaar niet aanwezig zou zijn”. De provinciale directie wilde vanwege de
heersende woningnood geen voor woningbouw bestemd bouwvolume toeken-

nen voor winkels
en gaf de ge-
meente daarom
ernstig in over-
weging de uitvoe-
ring van het win-
kelcentrumplan te
verschuiven naar
betere tijden. Bo-
vendien vond ze
dat de aanwezig-
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heid van de winkelpanden pas urgent werd als het ‘Uitbreidingsplan Polder’
grotendeels was gerealiseerd. Burgemeesters en wethouders lieten daarop Ne-
derlof op 8 februari 1950 weten dat zij op grond van de argumenten van de pro-
vinciale directie hadden besloten dat ‘zijn plan’ geen doorgang kon vinden. Ui-
teraard was de projectontwikkelaar in spé teleurgesteld en schreef per omgaan-
de aan het college “Met diepe ontroering kennis te hebben genomen dat zijn
plan geen voortgang zal vinden” en “Dit plan waaraan door hem veel kostba-
re tyd en duizenden guldens zijn ten kosten gelegd, en waarvoor door U en Uw
wethouders in 1949 de consequentie was aanvaard dat het bouwvolume 1950
daarin zou kunnen verdwijnen, alsmede dat door U en Uw technische afdeling
tot op enkele dagen geleden volledige medewerking werd verleent, thans geheel
op zijde wordt gezet”. Ondanks het duidelijke standpunt van de gemeente on-
dernam Nederlof meteen een aantal nieuwe pogingen om ‘zijn plan’ werkelijk-
heid te laten worden. B & W lieten echter in dezelfde maand nog weten dat ook
in de jaren 1951, 1952 en 1953 geen bouwvolume aan hem zou worden afge-
staan, waarop de volhardende Nederlof het college liet weten dat hij ‘zijn stre-
ven naar het bouwen van een winkelcentrum aan de Bermweg niet op zou ge-
ven!’

Plan Manhave
Toen Nederlof ter ore kwam dat er op 5 januari 1953, bijna drie jaar na de me-
dedeling dat ‘zijn project’ geen doorgang kon vinden, in het gemeentehuis was
vergaderd over een ‘plan Manhave’, een voorstel voor de bouw van een win-
kelcentrum aan de Bermweg, was hij op zijn minst verbaasd niet geïnformeerd
te zijn over het feit dat de belemmeringen voor de bouw van een winkelgalerij
kennelijk waren weggenomen. ‘Plan Manhave’ ondervond echter van de zijde
van de Capelse winkeliers weinig of geen belangstelling, zo bleek tijdens een
speciaal belegde vergadering van de Capelse Winkeliersvereniging op 19 fe-
bruari 1953 in de zaal van Café De Bruijn aan de Kanaalweg, waarbij zo’n 40
winkeliers aanwezig waren. Hier werd eveneens duidelijk dat onder de aanwe-
zige neringdoenden het ‘plan Nederlof’ nadrukkelijk de voorkeur genoot bo-
ven dat van ‘Manhave’, dat door B & W werd ‘gepousseerd’ en volgens een
aantal aanwezigen op de bewuste vergadering in het gemeentehuis door de bur-
gemeester op een zodanige wijze werd gepresenteerd alsof het zijn eigen plan
was. Na een uit-
leg van het ‘plan
Nederlof ’ door
een architect van
het ingenieurs-en
architectenbureau
Wentink, vroeg
een aantal winke-
liers aan Arie Ne-
derlof de begin
1951 geschorste
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besprekingen tussen het gemeentebestuur en zijn architect en aannemer te her-
openen. Temeer omdat zijn plan door de gemeente toen reeds was goedgekeurd
en alleen niet doorging omdat er in de jaren 1951, 1952 en 1953 door het Rijk
onvoldoende bouwvolume aan de gemeente Capelle aan den IJssel werd toege-
kend. De steun van enkele winkeliers gaf Nederlof het laatste zetje om zijn
plan op 4 maart 1953 opnieuw in te dienen. Het college liet echter dezelfde
maand nog aan Nederlof weten, zijn aanvraag voor kennisgeving te hebben
aangenomen. In mei 1953 werd door de ambitieuze Capellenaar nogmaals een
poging gewaagd, waarna in augustus eenzelfde antwoord van het college
kwam.
Plan Sitters
Zes maanden later, in november 1953, meldde ‘Aannemersbedrijf G.W. Gall -
bouwkundigen en makelaars’ zich bij het gemeentebestuur met de vraag grond
te mogen kopen en diende gelijktijdig een verzoek in om toekenning van het
benodigde bouwvolume voor de bouw van een winkelcentrum aan de Berm-
weg-West, toevallig of niet dezelfde locatie die Arie Nederlof voor ogen had.
Deze Rotterdamse firma verklaarde tegelijkertijd zich in verbinding te willen
stellen met Nederlof om zijn plan eventueel over te nemen. Een initiatief dat
echter op niets uitliep, zo bleek uit het feit dat architect Nic. Sitters uit Rotter-
dam-Overschie een nieuw ontwerp maakte. Ditmaal voor een winkelcentrum
met 10 winkels en 10 bovenwoningen dat volgens plan door aannemer Gall in
samenwerking met ‘Bouw en aannemingsbedrijf Hillegersberg’ zou worden ge-
bouwd. Op 9 augustus 1954 stemde de Capelse gemeenteraad in met het voor-
stel de bouwgrond, volgens haar ‘gelegen op een uitermate gunstige locatie’,
over te dragen aan de Rotterdamse ‘Bouw- en Aannemingscombinatie G.W.
Gall’. Toen al snel bleek dat er te weinig belangstelling voor de winkelpanden
was, haakte deze combinatie af, waarna het gemeentebestuur begin 1955 be-
sloot de grondtransactie ongedaan te maken en zelf het heft in handen te ne-
men. Vervolgens gaf B&W, via de in 1950 opgerichte ‘Gemeentelijke Wo-
ningstichting’, opdracht tot het bouwen van ’10 winkelpanden met woningen
aan de Bermweg te Capelle a/d IJssel’. Daarbij werd het op 23 september 1954
goedgekeurde ‘winkelplan’ van architect Sitters en de ‘Bouw- en Aannemings-
combinatie Hillegersberg’ overgenomen. De aanbesteding vond plaats op 31 ja-

nuari 1955 in het gemeente-
huis aan de Dorpsstraat.
Uitgenodigd waren aanne-
mer B. Stegink uit Vlissin-
gen, aannemingsbedrijf
Gebr. Buitendijk uit Capelle
aan den IJssel en Bouw-
combinatie Sipkema e.a. uit
Rotterdam (lees: Bouw en
aannemingsbedrijf ‘Hille-
gersberg’). De opdracht



ging naar de laagste inschrijver, de Gebr. Buitendijk, welke was gevestigd aan
Bermweg 298/300, tegenover de locatie waar het winkelcentrum moest worden
gerealiseerd.
Trammelant
Op het moment dat op 8 maart 1955 de eerste paal werd geslagen, waarna kort
daarop het project werd uitgebreid van
10 naar 18 winkels en hetzelfde aantal
woningen, waren de plannen tot de
bouw van de winkelgalerij inmiddels
ruim zes jaar oud.Het winkelcentrum,
dan nog zonder naam, verrees daarna
volgens plan, echter zonder de sympa-
thie van de meeste Capelse winkeliers.
Als gevolg hiervan moest het gemeen-
tebestuur actief op zoek naar huurders
voor haar winkels en begon met ad-
verteren in regionale- en landelijke
dagbladen. Desondanks bleef de ge-
meente toch haar best doen zoveel
mogelijk Capelse middenstanders
voor het nieuwe winkelcentrum te in-
teresseren. Met succes, zo zou later
blijken. De bouw van de winkelgalerij
verliep intussen niet zonder proble-
men. Dit met als gevolg dat de bouw-
tijd ruim werd overschreden en de
winkels maanden te laat werden opge-
leverd. De oorzaak van de vertraging
lag vooral aan het feit dat de kwaliteit
van het werk deels te wensen overliet
en er veel tijdrovend herstel- en corri-
geerwerk moest worden verricht. Niet
alleen voldeed veel van het timmer-
werk niet aan de gestelde eisen, ook
het werk van de stukadoor kende veel
tekortkomingen en moest deels over
of worden verbeterd. Daarnaast waren
bouwmaterialen niet altijd op de juiste
tijd op de bouwplaats aanwezig, ook
dat leverde vertraging op. Eind juni
1956 was er zelfs sprake van zoveel
‘trammelant’ dat aannemer Buitendijk
‘gebrek aan organisatie’ werd verwe-
ten. Eveneens werd door de gemeente-
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De Bermweg gezien in de richting van de
Capelseweg, Het is 14 maart 1955 en het

heien voor de eerste fase van ‘De Luifel, de
tien winkels Bermweg 47, 49 tot en met 65,
is bijna afgerond. Links de achterzijde van

woningen aan de Bloemensingel, op de
achtergrond de westgevel van de Prins

Alexanderschool en de woning van de bo-
venmeester. Foto: P. Damsteegt, collectie

HVC-Beeldbank.

De Bermweg, gezien in de richting van de
Capelseweg. Het is 30 juni 1956, de eerste
10 winkels Bermweg 47, 49 tot en met 65

zijn reeds gedekt met pannen. Links, bij de
later in opdracht gegeven winkels Berm-
weg 31 tot en met 45, is nog maar net be-
gonnen met het plaatsen van de dakspan-
ten. Foto: P. Damsteegt, collectie HVC-

Beeldbank. 



lijk opzichter geconstateerd dat de uitvoerder ‘het werk niet machtig was’ en op
cruciale momenten ‘het oog van de meester’ ontbrak.
Stapsgewijs in gebruik
Eind september 1956 was het eindelijk zover dat Buitendijk met ‘kunst en
vliegwerk’ de eerste 7 winkels kon opleveren. Waarna op vrijdag 12 oktober
om 13.30 uur, vier al maanden popelende winkeliers eindelijk en tegelijkertijd
hun deuren konden openen, te weten: J. Belder (schoenen, tassen en lederwa-
ren) op Bermweg 57, Coredine, (dameskapsalon en pedicure van de dames
Klaassen en Goosen) op Bermweg 55, A. van den Dool (levensmiddelen) op
Bermweg 63 en C.G. Engelfriet (manufacturen) op Bermweg 53. In diezelfde
periode geraakte aannemer Buitendijk in financiële problemen, welke later ein-
digden in een faillissement. Dit met als gevolg dat het personeel naar huis werd
gestuurd en het afbouwen van de winkelgalerij vrijwel stil kwam te liggen. Tot
vreugde van de aanstaande huurders echter niet voor lang. De gemeente kreeg
namelijk van curator mr. C.J.N. van Dongen reeds binnen enkele weken toe-
stemming haar ‘zorgenkindje’ zelf af te maken. De gemeentelijke woningstich-
ting zette daar vooral de onderaannemers van Buitendijk voor in, die het kar-
wei graag en zo snel mogelijk wilden voltooien. De volgende die zich na de
vier boven genoemde ‘pioniers’ in het half afgebouwde winkelcentrum vestig-
de was de Capelse aannemer N. Roodnat. Hij opende zaterdag 27 oktober zijn
‘nieuw geïnstalleerde’ zaak in ijzerwaren, gereedschappen en huishoudelijke
artikelen op Bermweg 59. Kantoorboekhandel en leesbibliotheek J. Sacré was
vrijdag 9 november de volgende die - op Bermweg 61 tussen Roodnat en Van
den Dool - haar deuren opende. Bijna twee weken later, op woensdag 21 no-
vember werd in de twee winkeleenheden met als adres Bermweg 49/51 een
semi-zelfbedieningszaak geopend van Gebr. De Jong (zuivel, wijnen en vlees-
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De Bermweg, gezien in de richting van de
Capelseweg. Het is 29 november 1956, ze-
ven winkels hebben inmiddels hun deuren

geopend. De overige tien zullen in de
maanden december 1956 en januari en fe-
bruari 1957 volgen. Foto: J.F.H. Roovers,

collectie HVC-Beeldbank.

Een feestelijk vlaggend winkelcentrum ‘De
Luifel ’op de dag van de officiële opening

woensdag 27 februari 1957. 
Foto: P. Damsteegt, 

collectie HVC-Beeldbank



waren. Dit achtste filiaal van deze Rotterdamse firma werd op zaterdag 1 de-
cember gevolgd door juwelier J.G.M. Saers, een voor Capelle geheel nieuwe
zaak in ‘verlovingsringen, uurwerken, brillen en fototoestellen met eigen repa-
ratieatelier’, prominent gevestigd in het hoekpand Bermweg 65. ‘Het ‘Fruitpa-
leis’ van groenteman C. van Katwijk was op 13 december de laatste die zich
nog voor de Kerst van 1956 in de winkelgalerij vestigde. Van Katwijk was op
nummer 43 wèl de eerste in het 8 winkeleenheden grote tweede deel van het
winkelcentrum, waarvoor de heiwerkzaamheden startten op 13 april 1956, ruim
een maand nadat het heien van de eerste tien winkels reeds was afgerond. Met
vertrouwen, ondanks dat er nog heel veel werk moest worden verzet, werd be-
gin januari 1957 een tijdstip voor de officiële opening geprikt: woensdag 27 fe-
bruari 1957 om 19.00 uur. Drie weken voor deze datum was het slager B. van
der Welle, die op woensdag 6 februari als eerste van de laatsten ‘een waar
vleespaleis’ opende op Bermweg 45, direct naast en ten westen van de opgang
naar de bovenwoningen tussen de rij van tien en de rij van acht winkels. De
laatste zes winkeliers openden hun zaak op de dag van de officiële opening, te
weten: P.J. van der Meulen (radio, televisie en elektrische huishoudelijke ap-
paraten) op Bermweg 31, M. van Dam (levensmiddelen) op Bermweg 33, K.
Nederlof (herenmode, herenconfectie en -maatkleding) op Bermweg 35, J. de
Waardt (luxe huishoudelijke artikelen, speelgoed, kantoorbenodigdheden en
postagentschap) in de twee winkeleenheden Bermweg 37/39, C. van Vliet
(naaimachines en kastmeubelen) op Bermweg 41 en F. van Goch/Fotobureau
de IJssel (fotostudio en -speciaalzaak) op Bermweg 47.
Feestelijke opening
De officiële opening van de winkelgalerij werd verricht door burgemeester J.
van Dijk (Jacob, 1911-1999). Plaats van handeling, het bijna nieuwe, tegenover
de winkelgalerij gelegen en op 12 mei 1956 feestelijk in gebruik genomen ga-
ragebedrijf van Henk Maat (Hendrik, 1910-1992) dat voor de gelegenheid was
ingericht als ontvangstruimte. De burgemeester stond in zijn openingswoord
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Burgemeester Van Dijk, met het zojuist ontvangen ge-
schenk, een in eigen winkelcentrum vervaardigde zilveren
doos voor sigaren en sigaretten, gegraveerd met de namen

van alle
‘Luifel-
winke-
liers’.
Foto: 

P. Dam -
steegt,

collectie
HVC-
Beeld-
bank. 



als eerste stil bij de lange bouwtijd van bijna twee jaar en de vele (overwonnen)
moeilijkheden die zich tijdens de bouw voordeden. Van Dijk betreurde dat aan-
nemer Gebr. Buitendijk het winkelcentrum niet had kunnen voltooien. Deson-
danks bedankte hij het aannemersbedrijf voor ”hetgeen zij tot stand hadden ge-
bracht”. Woorden van dank waren er ook voor de onderaannemers, architect
Sitters, toezichthouder De Groot, opzichter De Ruyter en de Dienst Gemeente-
werken. Het gemeentebestuur was samen met de winkeliers zeer verheugd, dat
met deze formele opening “een periode vol struikelblokken en hinderpalen kon
worden afgesloten”, aldus de burgemeester, die er in zijn toespraak verder op
wees dat het gemeentebestuur niet alleen de taak had nieuwe woningen, scho-
len en kerken in het ‘Uitbreidingsplan Polder’ te ontwikkelen, maar ook win-
kels. Hij wist verder dat de 16 winkeliers, waarvan er 9 uit Capelle kwamen,
gezamenlijk meerdere activiteiten op touw hadden gezet waarvan hij hoopte
dat “deze zouden aanslaan bij de bevolking van Capelle-Schenkel, want een-
dracht maakt nog steeds macht”. Daaropvolgend wenste Van Dijk alle winke-
liers veel voorspoed en succes en verklaarde hij winkelcentrum ‘De Luifel’
voor geopend. Winkelier in levensmiddelen Rinus van Dam (Marinus, 1927-
1981), de voorzitter van de winkeliersvereniging, dankte daarna de burgemees-
ter voor zijn mooie woorden en het gemeentebestuur voor het genomen initia-
tief. Als blijk van waardering overhandigde hij vervolgens uit naam van alle
winkeliers Van Dijk een zilveren doos voor sigaren en sigaretten, die in eigen
winkelcentrum was vervaardigd en gegraveerd met de namen van alle ‘Luifel-
winkeliers’. De burgemeester was met dit cadeau ‘voor het huis der gemeente’
(waar zou de zilveren doos anno nu worden bewaard?) zeer verheugd en aan-
vaardde het dan ook ‘met veel genoegen’. Ook Van Dam wenste zijn medewin-
keliers, die bijna zonder uitzondering de woning boven hun winkel hadden be-
trokken, veel succes. Opvallend is dat met geen enkel woord werd gerept over
de man die in januari 1949 met het idee voor de winkelgalerij kwam. Aanslui-
tend aan de openingsceremonie kreeg mevrouw Jos den Boon-Degeling (Jo-
hanna, 1920-2015), echtgenote van de plichtsgetrouwe opperwachtmeester der
Rijkspolitie Gerrit den Boon (1921-2006), uit handen van burgemeester Van
Dijk een gouden dameshorloge, dit als beloning voor het inzenden van de uit
bijna 1500 inzendingen gekozen naam voor het centrum: ‘De Luifel’
Exclusieve winkelstraat
Sinds 1957 verwisselde het overgrote deel van de winkels in ‘De Luifel’ een of
meerdere keren van eigenaar, te veel om op te noemen. Daarnaast zijn sinds-
dien vrijwel alle winkels verbouwd, winkeleenheden samengevoegd, puien ge-
moderniseerd en werd de luifel over het gehele front van de winkelgalerij aan-
gepast. Ondanks dit alles bleef de hoofdvorm en het karakter van het koopcen-
trum intact. Bestond ‘De Luifel’ - tegenwoordig meer bekend als
‘Winkelcentrum De Schenkel’ - op de dag van de officiële opening uit 16 on-
dernemers, anno 2016 zijn dat er 12. Twee van hen - Van der Meulen en Saers
- zijn de enige winkels nog van het eerste uur, wel kent de eerste al geruime tijd
een andere eigenaar. ‘Nederlof Mode’, sinds 1937 in Capelle-Schenkel geves-
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tigd, verhuisde na 53 jaar ‘De Luifel’ in 2010 naar Bermweg 284, een groter en
moderner pand schuin aan de overzijde en bleef dus in de buurt. Ondanks die
vele mutaties is ‘De Luifel’, samen met de speciaalzaken aan de overzijde van
de 60-jarige, nog altijd de meest exclusieve winkelstraat van Capelle. Een win-
kelcentrum waar auto’s nog gewoon voor de deur kunnen parkeren, een koop-
centrum met een gevarieerd niet dagelijks winkelaanbod waar ouderwetse ser-
vice in een moderne jas bewust wordt gebruikt als verkoopstrategie. Proficiat!

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunningen, inventarisnummers 760 en 761.
- Weekblad ‘IJssel en Lekstreek’ (1949 t/m 1957).

LEZING ‘DE TURFSTEKERS VAN ZUIDPLAS’
Zaterdagochtend 17 december organiseert de
HVPA in samenwerking met de HVC een lezing
over ‘De Turfstekers van de Zuidplas’. Spreker is
de auteur van het gelijknamige boek, Elly van
Gelderen-Kasbergen.
De lezing wordt gehouden in de HVC Educatieruim-
te aan de Bermweg 13 en begint om half elf en duurt
tot ongeveer twaalf uur.
U bent van harte uitgenodigd!
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DE HOLLANDSCHE IJSSEL
Deze rivier die ooit een zijrivier van de Rijn was, kent een rijke historie.
In ieder geval heeft hij na de laatste ijstijd, zo’n 14.000 jaar geleden, veel
dooiwater naar onze lage landen afgevoerd. Daarbij nam hij veel slib
mee dat zich langs de rivier in oeverwallen heeft afgezet. Toen het water
direct na die ijstijd nog heel hard stroomde bracht het zand mee dat zich
afzette als een laag die tot aan het huidige Engeland doorliep.
Veel huizen in West Nederland staan met hun heipalen op deze zandlaag. Langs
de zee vormde de wind met dit zand duinen. Omdat er nog geen dijken waren
was de grens met de zee soms ver landinwaarts langs de zeearmen. En de dui-
nen vormden zich ook langs de rivieren. Waar ze nog steeds herkenbaar aanwe-
zig zijn. 
Later vervoerde hij veel regenwater uit Duitsland naar de Noordzee. Er waren
nog steeds geen dijken. Dat betekende dat er bij ernstige regenval of snelle
dooi veel water vanuit de rivier over het omliggende land stroomde. Op de oe-
verwallen van de rivier was al vroeg bewoning. Het overstromende water ver-
oorzaakte grote natuurrampen met veel slachtoffers. Belgische monniken die
deskundig waren op het terrein van watermanagement hebben daar verslag van
gedaan. In hun Belgische kloosters is dat nog steeds na te lezen. De vele ram-
pen werden genoemd naar de heilige op wiens naamdag de ramp gebeurde.
Rond 1100 n.C. was de bisschop van Utrecht de hoogste bestuurder in het ge-
bied. Hij was verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners. Daarom
besloot hij dat er langs de rivier een dijk moest worden gelegd. Om dat werk te
betalen nodigde hij kolonisten uit om het werk aan de dijk uit te voeren tegen
betaling van het recht op ontginning van het gebied landinwaarts. Dat werd uit-
gevoerd volgens het zogenaamde cope- systeem. Een cope is het contract waa-
rin de voorwaarden zoals de maatvoering werden vastgelegd. Dat werd gere-
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geld via de Coper. Loodrecht op de rivier werden parallel afwateringssloten
door het veen vanaf de rivier gelegd tot aan een achterkade. Om de hoeveelheid
af te voeren water te kunnen beheersen werden ook zijkades aangelegd. De
daardoor ontstane polders waren niet zo groot. Het werk moest immers met
schoppen en manden worden uitgevoerd. In heel het Utrechtse en Zuid- Hol-
landse veengebied langs de rivier kom je dit ontginningspatroon tegen. Er zijn
zelfs dorpen naar vernoemd zoals Boskoop en Hei- en Boeicop. En veel van
die zij- en achterkades liggen er nog steeds. Niet zelden nu als fietspad of als
bewandelbare kade.
Omdat de Hollandsche IJssel voortaan binnen de dijken moest blijven, kon hij
zijn slib niet meer op het omliggende land afzetten. Het slib kwam op de bo-
dem van de rivier terecht. Waardoor de bodem omhoogging en de dijken tel-
kens weer te laag bleken te zijn. 
Floris de Vijfde was een sterke bestuurder, die veel heeft gedaan om de grond-
eigenaren te overtuigen van gemeenschappelijke aanpak van de dreiging van
water. Omdat dit veel geld kostte werd hij daar niet populair van. Tot dan toe
werd er gewerkt met het principe van “Elck syn diek”. De overstromingen in
Zuid- Holland ging hij structureel te lijf door de Hollandsche IJssel in 1296 af
te laten dammen bij Klaphek, tussen Nieuwegein en Jaarsveld. Die afdamming
en het oude riviertracé is daar nog steeds duidelijk in het veld herkenbaar. 
Voor het ontzet van Leiden in de Tachtigjarige Oorlog bedacht Frederik Hen-
drik dat de paardrijdende Spanjaarden door varende Nederlanders moesten
worden verslagen. En daarom werd de dijk van de Hollandsche IJssel op 4
plaatsen doorgestoken. Zo liep Zuid-Holland tot aan Leiden onder water. Al-
leen gebeurde dat ’s zomers toen er weinig water was. Vandaar dat de Leidena-
ren nog tot oktober moesten wachten op hun ontzet.
Op 1 februari 1953 drong door een harde Noordwesterstorm opgestuwd water
de zeemondingen binnen. Daardoor kon het vele water dat via de rivier moest
worden afgevoerd niet verder. Een aantal dijkdoorbraken was daarvan het ge-
volg. In de Krimpense Stormpolder vielen dodelijke slachtoffers. Het reeds eer-
der gemaakte plan voor de aanpak van onze zeeweringen werd versneld in uit-
voering gebracht. In de monding van de Hollandsche IJssel tussen Krimpen en
Capelle aan den IJssel werd de eerste stuw met brug gebouwd. Die stuw moest
voortaan het zeewater tegenhouden. De brug verving het eeuwenoude veer dat
eeuwenlang de verbinding tussen het Rotterdamse en de Krimpenerwaard had
onderhouden. 
De rivier bezorgde de bewoners niet alleen overlast maar ook werk. Omdat hij
zo langzaam stroomt en in zee uitmondt, waren de oevers erg geschikt voor al-
lerlei bedrijvigheid. In de ontginningen was er land- en tuinbouw. Maar er wer-
den scheepswerfjes gesticht die Indiëvaarders bouwden en steenfabrieken die
ijsselsteentjes produceerden. Die bedrijvigheid vroeg om touw dat van de ver-
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bouwde hennep werd gemaakt. De klei voor de stenen kwam uit de rivier. En
de steenovens werden gevoed met turf dat uit het veen in het achterland werd
gebaggerd. De te drogen liggende stenen werden tegen de zon beschermd met
rietmatten. Gemaakt van riet dat langs de oevers werd geoogst. Het bouwhout
werd met houtvlotten over de rivier vanuit de haven van Rotterdam aange-
voerd. In de zellingen bleef het in de palengaten liggen totdat het gebruikt kon
worden. Later kwamen er bedrijven die de rivier nodig hadden voor de aan- en
afvoer van hun grondstoffen en producten. Zoals veevoerbedrijven, glasbla-
zers, kunstmestfabrieken. En met de komst van motoren en staal in plaats van
zeilen en hout werden er grote scheepswerven gevestigd. Zij bouwden vissers-
schepen en marinevaartuigen en bulkschepen die de hele wereld over gingen.
Tot op de dag van vandaag.
Bij de periodieke taxatie van de sterkte van de dijken is weer gebleken dat de
dijken langs de rivier niet hoog of niet sterk genoeg zijn. En daarom wordt er
weer hard gewerkt om dat in orde te brengen. Althans voor de komende 50 ja-
ren.

Wim van den Bremen

DE RUIT VAN VAN DE RUIT
De Historische Vereniging is een fraai object rijker. Dank zij een gene-
reus gebaar van de familie Oudenaarden, in de persoon van de heer J.D.
Oudenaarden, is het gezandstraalde raam uit het veerhuis van Van de
Ruit in het bezit gekomen van de HVC.
Met het te koop zetten van het huis aan de Nijverheidsstraat was het voor Ou-
denaarden duidelijk dat, wilde de ruit voor het nageslacht bewaard blijven, er
een goede plek gevonden moest worden voor dit historische object. 
Dat werd  het Historisch Museum van de HVC. Daar is het ingelijst, van een
zwarte achtergrond voorzien
waardoor de voorstelling be-
ter zichtbaar is en heeft het
een plaats gekregen in de hal
van het museum. 
De Historische Vereniging
Capelle is de heer Oudenaar-
den zeer erkentelijk voor zijn
prachtige schenking
De foto toont een belangrijk
detail van de ruit.
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MUSEUM ROTTERDAM IN TIMMERHUIS
Museum Rotterdam kreeg in 2016 een nieuw expositie-onderkomen: het
nieuwe Timmerhuis achter het stadhuis. Adres: Rodezand 26. 
Capelle is er, vooral op kaarten, royaal aanwezig. Een Capelse ambacht-
sheer echter ook, al mankeert die toelichting.
Te bekijken is in zeecontainers als vit-
rines vol erfgoed de tentoonstelling
‘Geschiedenis van de stad’. Apart en
aanbevolen! 
Tot 2021 is zo een ovaal portret van
Johan van der Veeken (1549-1616)
weer royaal in beeld. Hij was de rijk-
ste Rotterdammer van zijn tijd. In 1583 vluchteling (!) uit Vlaanderen, nadien
koopman, reder en bankier, en een van de oprichters van de Rotterdamse koop-
mansbeurs en de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie. Van 1602 tot 1615 was hij daar bewindhebber van. 
Het schilderij van Pieter van der Werff (Kralingen 1661/65 - Rotterdam 1722)
is een kopie (Van der Veeken was al eerder overleden). Het is vast naar een por-
tret door Paul van Someren dat nu in een museum in Boedapest hangt. ‘In
groene boomstamlijst. Vergulde kruisband, vergulde binnenlijst. Aan top ver-
guld wapenschild, aan onderzijde vergulde banderol met zwart opschrift’, al-
dus de museumtekst, ook op hun website www.museumrotterdam.nl. 
De relatie met Capelle (en Nieuwerkerk), mankerend in de museale toelichting,
zal de lezers van dit blad bekend zijn. In 1612 kocht de kapitalist Van der Vee-
ken de ambachts-heerlijkheden Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel, bouw-
de een nieuw slot en stierf: ook hij had hier ‘geen blijvende stad’. Hij was wel
te rijk om te vergeten. Tegen 1920 kwam er in het nieuwe stadhuis aan de
Coolsingel nog een portretmedaillon van hem!

In het museum is trouwens tot in mei 2017 ook een
tentoonstelling ‘De nieuwe stad’. Een trapmuur naar
die expositie is als motto voorzien van de bijbeltekst
van Hebreeën 13 vers 14: ‘Wij hebben hier geen bli-
jvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.’ De
bronvermelding ontbreekt en tekstgebruik is vooral
bekend uit protestantse rouwdiensten. Zegt een spreek-
woord niet: ‘Elke ketter heeft zijn letter’? 

Adri den Boer
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