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LOCATIES WAAR DE HVC ACTIEF IS:

HISTORISCH MUSEUM 

Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Telefoon 010 450 00 80.

DIEF- EN DUIFHUISJE 

Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van
Nederland vertelt op de eerste verdieping de histo-
rie van het voormalige Slot van Capelle en op de
begane grond is er een wisselende expositie. Iedere
tweede zaterdag van de maand geopend van 13.00
- 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS
Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondlei-
ding verzorgen. Ook groepen zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag 
en Open Monumentendag.
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Bij de omslag:

Afbeelding omslag: Groenteboer Zeeg de Vogel voor Bermweg 25 op de bok
van zijn paard- en-wagen, gereed voor vertrek naar de eerste klanten. 

Het betreft een fragment van een aquarel van Henri Kappers (Henri Gerard
Michel Leo, 1913-2001). Aquarel: collectie Cor de Vogel.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.



VAN DE VOORZITTER
Dit is alweer de vierde en laatste nieuwsbrief van 2017.
Het jaar is omgevlogen. En het jaar heeft ons veel goede
zaken gebracht. Zo hebben we op de ALV in maart een
herverdeling van taken en functies binnen het bestuur
aan u kunnen presenteren. En werd deze ALV afgeslo-
ten met een bijzonder interessante lezing van dhr. S.
Wassing over de Beeldenstorm en wat dit in Capelle en
omgeving betekende.

Met name de maand september was een erg drukke maand voor de HVC. De
Open Monumenten Dag was, wat het weer betreft, het tegengestelde van vo-
rig jaar. Het was grotendeels nat en fris, zodat de mensen liever droog thuis
bleven, dan buiten aan de wandel te gaan. Toch was er met name ’s middags
nog wel een redelijke opkomst. De samenwerking met Krimpen aan den IJs-
sel en Ouderkerk aan den IJssel was er voor de tweede maal en is wederom
goed bevallen. Een dag eerder vond de opening van onze nieuwe tentoonstel-
ling plaats, Capelle 40 - 45. Wij waren heel blij met onze ‘mystery guest’, de
heer Jan Bonte, de kleinzoon van dominee Kars. Hij heeft op geweldige ma-
nier de tentoonstelling geopend. Zijn rede vindt U elders in de nieuwsbrief. 
En september was natuurlijk ook de maand van ons vrijwilligersuitje. De
weergoden waren ons deze  keer gunstig gezind, zodat de excursie naar het
Watersnoodmuseum en de stadswandeling door Zierikzee goed uit de verf
kwamen. Met voldoening kijken we op deze dag terug.
Ik wil nogmaals uw aandacht vragen voor het in augustus verschenen boek
‘De Steenplaatsen van Capelle aan den IJssel’. Er zijn al redelijk wat exem-
plaren verkocht, maar U, als leden kunt het nog steeds aanschaffen voor
€ 9,95 euro. In de boekhandel is het verkrijgbaar voor € 14,95. 
Naast het boek werd de HVC verblijd met een initiatief van Bram van Bo-
chove en Cees Hartmans in samenwerking met de Capelse drukkerij Repro-
print, te weten een kalender voor 2018 met schitterende foto’s uit de beeld-
bank. Capelle toen en nu. Wilt u weten hoe de Koperwiek er vroeger uitzag,
toen je er nog natgeregend kon worden? En zo zijn er vele platen. Te koop
o.a. in het Historisch Museum.
Rest mij nog u een fijne decembermaand te wensen en het beste voor 2018.

Irma Camijn, voorzitter
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OPENING EXPOSITIE CAPELLE 40 - 45
Daags voor Open Monumentendag, op 8 september, werd de nieuwe ten-
toonstelling in het Historisch Museum Capelle aan de Bermweg 13 ge-
opend. Thema: de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de bruiklenen uit de
collectie van Nico Feijnenbuik en enkele andere bruikleengevers kunnen
een groot aantal objecten uit die periode in de vitrines worden bekeken.
Aan de wanden de gebeurtenissen in Capelle in woord en beeld. Deze ex-
positie kan elke zaterdag worden bezocht tussen 13.00 en 16.00 uur. De
toegang is, als altijd, gratis.
De officiële opening werd verricht door de heer
Jan Bonte in zijn hoedanigheid als kleinzoon van
dominee Jan Kars. Dominee Kars vond in decem-
ber 1942 de dood voor het vuurpeloton. De ope-
ningsspeech maakte dusdanig indruk dat wij deze
hier integraal afdrukken:
Toen Irma Camijn mij vroeg, of ik bereid was deze
tentoonstelling te openen, heb ik geen moment ge-
aarzeld. Daar heb ik verschillende redenen voor.
Ten eerste uiteraard het thema van deze tentoon-
stelling, maar vooral ook de enorme impact van de Tweede Wereldoorlog op
onze familie, uiteraard vanwege de rol, die mijn opa daarin gehad heeft en
vooral hoe dat is afgelopen. Maar ook vanwege mijn erkentelijkheid voor de
inbreng van de HVC, die mede geleid heeft tot de realisatie van het boek over
hem, waarbij ik vooral de bijdrage van Cees Klomp niet vergeten ben.

Maar direct nadat ik de telefoon had neerge-
legd dacht ik met enige schrik: ‘waar moet ik
het in vredesnaam over gaan hebben?’ We
leven al 72 jaar in vrede, hetgeen al even zo-
veel keer is herdacht, op honderden locaties
tegelijk. Honderden toespraken hebben reeds
plaatsgevonden. Het risico op een toespraak
die bol staat van de clichés ligt op de loer.
En dan nog de afweging: ‘moet of mag ik nog
iets vertellen over mijn opa, of zal ik het uit-
sluitend algemeen houden? Of wellicht een
mix?’ Ik heb besloten tot het laatste.

Iedereen hier weet, hoe onze bevrijding tot
stand is gekomen. Maar wat ik me dan on-
middellijk afvraag is: ‘zouden al diegenen,
die zich voor onze vrijheid hebben ingezet
zelfs maar hebben durven dromen, dat hun
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Expositie
Capelle 40-45

Capels Historisch museum
Bermweg 13

10 september 2017 - 18 augustus 2018
Toegang gratis

Historische Vereniging Capelle

Foto: Museum Rotterdam 40-45 NU



inzet zou leiden tot een vrede, die inmiddels al 72 jaar aaneengesloten voort-
duurt? Kijk eens hoe snel WO1 en WO2 elkaar opvolgden.

Waar ik me wel aan erger is, dat zodra de herdenking een ‘magisch’ getal be-
reikt, dit bij sommigen leidt tot de vraag: moeten we hier mee doorgaan en hoe
lang dan nog? Gelukkig heeft een enquête als uitkomst gebracht, dat 80% van
de Nederlanders de herdenking wil handhaven. Dat moet ook. Niet alleen de
huidige, maar ook de toekomstige generaties moeten weten hoe hard er ge-
knokt is voor hun vrijheid, maar ook, dat er constant gewerkt moet worden aan
het onderhouden van de wereldvrede.

Wereldwijd gezien is, zoals we allemaal weten, vrede bepaald niet overal aan
de orde. Sinds de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 is de wereld niet één
dag zonder oorlog geweest. Er hebben sindsdien, wereldwijd gezien, inmiddels
200 oorlogen, of gewapende conflicten plaats gehad. En zoals we weten is er
op dit moment ook nog het nodige aan de hand. Onze militairen zijn al vele ja-
ren betrokken bij vredesmissies en sommigen van hen hebben dat ook alweer
met hun leven moeten bekopen. Die missies staan in de politiek regelmatig ter
discussie, maar ze zijn  onvermijdelijk om in ieder geval de wereldvrede in
stand te houden. Generaal Middendorp verwoordde het vorig jaar tijdens de
Future Force Conference als volgt: ‘onze veiligheid  staat onder druk, niets
doen is geen optie’. Precies op de avond, dat ik voor de opening van deze ten-
toonstelling werd gevraagd, was er een korte preview van de documentaire se-
rie, ‘Kijken in de ziel’ waarin hooggeplaatste militairen werden geïnterviewd.
Natuurlijk zoekt men voor zo’n preview een zeer aansprekend moment uit. De
vraag werd gesteld: ‘denkt u dat de babyboomers nog te maken zullen krijgen
met een oorlog?’ Het antwoord luidde: ‘ik vrees van wel’. En eerlijk gezegd
heb ik daar niet meer op gerekend, hoewel, tot ongeveer drie weken geleden
dan.

Toen klommen er ineens weer twee apen boven op hun rots en begonnen el-
kaar te imponeren met hun vernietigingskracht. Miljoenen mensen houden
weer hun adem in, want het gaat
hier om twee heren, die tijdens het
uitdelen van de psychologische
vaardigheden bepaald niet vooraan
in de rij hebben gestaan.
Het is gemakkelijk om een grote
mond op te zetten vanuit je zwaar
bewaakte werkomgeving. Als die
lieden hun neus buiten de deur ste-
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Nico Feijnenbuik wordt door voorzitter
Irma Camijn bedankt voor zijn belang-

rijke bijdrage aan de tentoonstelling.



ken worden ze omringd door gewapende lijfwachten in kogelvrije vesten, om
vervolgens in hun zwaar gepantserde wagen te stappen. Als ze ooit op die rode
knop zullen drukken, natuurlijk vanuit hun schuilkelder, zijn de gewone bur-
gers weer als eerste slachtoffer. Maar uit hun schuilkelder komen is dan, van-
wege datgene waarmee ze elkaar bestookt hebben, ook op vrij korte termijn
voor hen funest. Dit gehoord hebbende zult u zich misschien afvragen: ‘Jan,
slaap je eigenlijk nog wel lekker?’ Ja, hoor, uitstekend, want ik kan gewoon
niet geloven dat er iemand op deze aarde zo dom zal zijn om ooit op die rode
knop te drukken.
Maar nu terug naar deze tentoonstelling. Eerlijk gezegd leek het me een wat
bijzonder tijdstip. Anderzijds realiseerde ik me, dat je nu geen concurrentie
hebt binnen onze regio. En als ik geschiedenisleraar was in Capelle zou ik het
wel weten. Je kunt aan de hand van deze tentoonstelling toch een prima werk-
stuk maken? En dit keer valt er weinig te internetten, want het gaat specifiek
over Capelle in 40-45. Dus even internetten en snel weg zappen bij het zien
van die afschuwelijk beelden en weer verder gaan met je computerspelletje is
er dan niet bij.

Nee, je moet dan hier zijn, omringd door echte oorlogsdocumenten. Even pro-
beren te beseffen, hoe het voelt als je, zoals in het geval van mijn moeder, als
11 jarig meisje moet meemaken dat je vader gefusilleerd wordt, omdat hij in
het verzet zat. Mijn opa had het in 1940 al tegen zijn broer gezegd: ‘ al moet
ik mijn leven ervoor geven, die Duitsers moeten zo snel mogelijk het land uit’.
Helaas voor hem, maar ook voor ons, want ik had hem maar wat graag leren
kennen, geschiedde aldus. In het boek staat, dat over hem bekend was, dat hij
een Vaderlander was in hart en nieren. Dat hebben de Duitsers ook ervaren.
Een bewoner is ongezien ooggetuige geweest van zijn executie en die van
meerdere veroordeelden. Daarom weten we, dat hij met luide stem het Wilhel-
mus heeft gezongen, totdat de kogels daar een eind aan maakten. 
En zie nou eens, wat er in 72 jaar tijd kan gebeuren: hoe zou hij gereageerd
hebben op het bericht in de NRC van 29 augustus jongstleden, waarin staat
dat Duitsland en Nederland gezamenlijk de luchtafweer ter hand hebben geno-
men en dat ook nog onder Nederlands bevel. De weinige tanks, die we hebben,
zijn ook al toegevoegd aan een groot Duits tankbataljon, dat eveneens onder
Nederlandse leiding staat. Eerst maakte verbazing zich van me meester, daar-
na een gevoel van hoop, dat continuering van onze lange periode van vrede
toch nog een kans maakt. 

Ik wens de HVC een succesvolle tentoonstelling toe en wil afsluiten met alle
aanwezigen van harte te feliciteren met onze al zo lang durende vrijheid.
Ik dank u voor uw aandacht.

Jan Bonte
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HVC VRIJWILIGERS NAAR ZEELAND
Een tot vrijwel de laatste plaats bezette bus reed op 13 september rich-
ting Ouwerkerk, Zeeland. Doel: het Watersnoodmuseum in die plaats,
dat een levende herinnering is aan de schokkende gebeurtenissen in fe-
bruari 1953.

Het museum is gevestigd in vier reus-
achtige caissons. Een caisson is een
betonnen bak die men laat zakken
door grond onder de constructie weg
te graven of, in de waterbouw, door
kleppen te openen. 
Met deze zogenaamde Phoenix cais-
sons (60 x 20 x 18 breed) werd het
laatste dijkgat bij Ouwerkerk gedicht.

Na een vlotte introductie door één van de vrijwilligers van het museum (ook
dit museum wordt opengehouden door de inzet van vrijwilligers) kreeg ieder
de tijd om door het museum te wandelen. Caisson 1 vertelt wat er gebeurde in
die februaridagen, caisson 2 het emotionele verhaal van de mensen die het
overkwam. In 3 staat de hulp en wederopbouw centraal en caisson 4 geeft een
beeld van de toekomst en hoe we ons voortdurend moeten beschermen tegen
het water. Een indrukwekkend museum.
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De lunch werd in Zierikzee gebruikt.
Stadsgidsen namen groepjes mee voor
een stadswandeling. Zoals al vaker is
gezegd, tijdens dit soort wandelingen
word je telkens weer verrast door het
Nederlands stedenschoon en erfgoed.
Zierikzee is hierop geen uitzondering.
Een dag als deze wordt mogelijk ge-
maakt door de gemeente Capelle aan
den IJssel, die per vrijwilliger een be-
drag aan de HVC overmaakt, dat uitgegeven dient te worden aan een waarde-
ringsactiviteit. De HVC kiest ervoor om een historisch interessante plaats te
bezoeken.
Anna Swets organiseert de HVC vrijwilligersdag al geruime tijd, waarvoor wij
haar grote dank verschuldigd zijn.

STAMBOOMCAFÉ IN 'DE VIJVERHOF'
Al enkele maanden organiseert de HVC in samenwerking met de biblio-
theek, het zogenaamde “stamboomcafé” in de bibliotheekruimte van de
Vijverhof. 
Elke derde vrijdag van de maand, de eerstvolgende keer op vrijdag 15 decem-
ber, komen we tussen 10 en 12 uur bij elkaar om met geïnteresseerden in ge-
nealogie de stamboom van onze voorouders (of die van anderen) te onderzoe-
ken. Dit gebeurt met behulp van diverse computerprogramma’s die daarvoor
beschikbaar zijn. Onder het genot van een kopje koffie of thee helpen we el-
kaar zo om in het verleden te duiken. 
Wanneer u ook geïnteresseerd bent en met een computer kunt omgaan, bent u
van harte welkom op deze bijeenkomsten. De toegang is gratis. U kunt uw ei-
gen laptop of tablet meebrengen, maar als u dat wenst kunt u ook gebruik ma-
ken van de computers in de ruimte van de Vijverhof.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle nodigt haar
leden uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2018 

in het Historisch Museum aan de Bermweg 13. Aanvang 16.00 u.
Na een terugblik op het afgelopen jaar hopen wij met u het glas te

heffen op een succesvol verloop van het nieuwe jaar.
Prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling gewenst.



BINNEN EEN CIRKEL MET EEN KLEINE STRAAL
Voordat de werkzaamheden ten behoeve van het bestemmingsplan Mid-
delwatering en dat van ’s-Gravenweg-Oost in het derde kwart van de vo-
rige eeuw een aanvang namen, was de toen heersende situatie niet zo dat
alle weilanden langs de aloude straatweg van Rotterdam naar Gouda,
voor zover deze binnen ons dorp waren gelegen, een zowel volkomen
egaal als horizontaal maaiveld hadden. Of er op tal van plaatsen, waar
op kadastrale minuutkaarten huizen en schuren staan getekend, destijds
oude fundaties onder de grond zaten is moeilijk te achterhalen. De herin-
richting van dit gebied is ten koste van veel minuutpercelen gegaan.
Niet meer in mensenheugenis is opgeslagen dat bij de T-splitsing ’s-Graven-
weg/Nieuwelaan er drie bouwmanswoningen op een steenworp afstand van el-
kaar stonden, één ten zuiden en twee ten noorden van de ’s-Gravenweg. Waar
op de plaats tussen de huisnummers 157 en163 tegenwoordig het parkeerter-
rein van Volkstuin en Kleinvee Vereniging ‘Dier en Tuin’ is gelegen, stond in
een ver verleden tijd een bouwmanswoning. Een in 1740 opgemaakt testament
informeert ons dat bouwman Jan Boogaert en diens echtgenote Aaltje Willems
Bois aldaar waren ‘woonende aan (de) ’s Gravenweg onder Kapelle op d’ Ys-
sel’. Hun zoon Jan zag er in 1733 als zesde kind het levenslicht, daarna zouden
er nog vier volgen. 
Nadat moeder Aaltje in de zomer van 1770 was overleden, werd twee en een
halfjaar later duidelijk dat Jan junior, door zijn huwelijk met Maria Noord-
hoek, zijn vader op de boerderij zou opvolgen. Dat vader Boogaert tot de elite
der boerenstand behoorde, kwam na diens overlijden in november 1775 na-
drukkelijk naar voren. De ‘Staat en Inventaris van de boedel en alle de goede-
ren en onroerende en roerende, geens uitgezonderd, bezeten en nagelaten’ en
het geldelijk fortuin, lieten zien: ‘De helft in een Boerenwoning in groote acht
en twintig morgen nevens huys twee bargen en Erve gelegen te Hazerswoude
en Zoeterwoude aan den Rhyn (…) Een chais (sjees), drie wagens zoo kleen
als groot (en) drie vaarschouwen’. En de aantallen van de beesten: ‘Twee en
dertig zoogebeterde als ongebeterde Koeijen, waaronder Zes Vaere Koeijen
(deze zijn niet meer geschikt voor melkproductie maar worden gevetweid voor
de slacht), Twee Vaarsen, Negen Jonge Vaarsen, Negen Pinken, Een Stier,
Drie Paarden, Acht Jarige Varkens, Zes Biggen’.

Wat zogebeterde en ongebeterde koeien waren, leidden we af uit de op 16 fe-
bruari 1774 gehouden biddagpredikatie van de Kralingse predikant Theodorus
van der Groe: ‘Gods slaande hand is gebleven op ons Rundvee. Volgens de ge-
drukte lijsten, zoo verre ik die gezien heb, zullen er, in dit eene Jaar in ’t Zui-
der Kwartier van Holland, alleen, wel dertig Duizend Beesten nu weder ge-
storven zijn, en nog wandelt die doodelijke Vee-pestilentie niet slechts het ge-
heele Land door; maar schijnt zelfs nu weder als met eene nieuwe ontsteking
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hier, en in vele plaatsen, jammerlijk te woeden. O Volk van Nederland! ziet gij
dan dit schrikkelijk Oordeel van God niet? en weet gij niet dat in minder dan
vijf jaren, in Holland alleen, over de derde half honderd duizend Runderbees-
ten gestorven, en van de pestilentie verteerd zijn? Wat moet er dan niet al een
kostelijk vee, gedurende die weinige jaren gestorven zijn en in de zes andere
Provincie, en in de Generaliteits Landen? Wat een gewigtige schade voor het
Land, en voor de ingezetenen!’

Nadat Maria Noordhoek, de huisvrouw van Jan Boogaerd junior die hem vijf
kinderen had geschonken, in november 1781 op 32-jarige leeftijd was overle-
den, trad hij twee jaar later in het huwelijk met Marigje Verwoerd. Uit deze
echtverbintenis kwamen tien kinderen voort. 
Dat ook junior een vooraanstaand ingezetene van Capelle was bleek uit een
document anno 1796 waarin werd gemeld dat hij ‘scheepenen van den Ambag-
te van Cappelle op d’Yssel’ is geweest. Na de dood, eind 1830, van zijn huis-
vrouw Marigje Verwoerd, die hem ruim tien jaar had overleefd, besloten de
erfgenamen bij akte van 21 april 1832 dit bezit, ‘Publiek of uit de hand te ver-
kopen’. Op de daarop volgende 12e mei werd toen ‘Een Huis en Erf staande en
gelegen aan ’s- Gravenweg in de gemeente Cappelle op d’IJssel geteekend met
numero honderd zeven en Veertig. Strekkende vanuit de Zuid ’s Gravenweg
Wetering tot den Weledelen gestrengen heer Jacob Cornelis Jantzon van Erf-
frenten van Cappelle, belend ten oosten en westen denzelve’ geveild. Na de be-
taling van vierhonderd en dertig gulden werd ‘Mejuffrouw Neeltje Hoogendijk
weduwe van Jacob Bravenboer (overl.10-08-1827) op hare Naam doende uit-
oefenen eene Timmermanswinkel’, de nieuwe eigenaresse. 
Tot haar overlijden in 1854 bleef de buitenomtrek van dit gebouw intact. De
vraag of deze ‘timmervrouw’ het als buitenplaats had ingericht, moet onbeant-
woord blijven. Rond 1861 liet haar dochter Ingetje Bravenboer het achterste
gedeelte van de bouwmanswoning slopen, waarna tussen de muren van het
oude voorhuis drie woningen werden gebouwd. Ongetwijfeld was dit de oor-
sprong van het buurtje ‘De Oude Werf’. 
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Dit buurtje stond in Capelle
bekend als ‘De Oude Werf’.
Binnen de muren van het
voorhuis van een voormalige
boerderij werden rechts aan-
vankelijk drie woningen op-
getrokken. (foto: J.F.H.Roo-
vers – Beeldbank HVC)



De andere bouwmanswoning, staande aan de noordkant van deze straatweg,
was de thans zo geheten ‘Slotshoeve’ met als huidig huisnummer 157. Doch
op 29 november 1828, bij de uitvoering van het ‘Proces Verbaal van Verkoo-
ping van Onroerende Goederen’ ten behoeve van de in dat voorjaar overleden
bouwman Pieter de Jong te veilen, betrof het: ‘Eene Bouwmanswoning no 149
genaamd Granenveld, met een Schuur, Hooiberg en Erf, en verdere Getimmer-
ten daarop staande, alsmede drie stukken Land daarachter of nevens gelegen.
Staande en liggende aan ’s Gravenweg in den Polder Middelmolen in Cappel-
le op d’IJssel, Strekkende eensdeels uit de halve zuid ’s Gravenweg watering
en anderdeels van het Erf van de weduwe Jan Boogaard af, noord op tot in de
plasse, belend ten oosten het volgende perceel en ten westen Willem van den
Berg’. Een relatie met het in 1798 gesloopte ‘Slot te Capelle’, die deze opval-
lende naamwisseling zou kunnen doen veronderstellen, kan op grond van deze
gegevens onmiddellijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Koper van
de bouwmanswoning ‘Granenveld’ met de erbij behorende percelen weiland
en water, zoals vermeld in de daarop volgende nummers 2 t/m 4, werd na ge-
dane afslag ‘Johannis Donker Hendrikszoon, zaak waarnemer wonende te Ou-
derkerk op d‘IJssel voor en om de Somma van Zesduizend en Vijfhonderd Gul-
den, die verklaard heeft deze Koop te hebben gedaan voor en ten behoeve van
deszelfs meester den welEdele geboren Heer Jacob Cornelis Jantzon van Er-
frenten van Cappelle Wethouder van en wonende binnen de Stad Dordrecht
(deze was ook ‘Lid der State van Holland’ - K.K.) die dan ook dadelijk mede
is gecompareerd zulks heeft erkend en mits dien uitdrukkelijk heeft verklaard
die koop te accepteren’.
De bovengenoemde goederen, die de laatste toen in eigendom verkreeg, kwa-
men na vererving uiteindelijk terecht in de ‘onverdeelde nalatenschap van
Vrouwe Jonkvrouwe Wilhelmina Bartholina Maria van den Santheuvel, doua-
irière (= adellijke weduwe) van de Heer Henri Boudewyn de Roo van Capelle
en overleden te Velp vierentwintig Mei negentienhonderd negen en veertig’. In
de eerste maand van het jaar 1951 werden deze doorverkocht aan de toenmali-
ge Capelse pachter Marius Gerardus Schinkel. Inmiddels prijkte in plaats van
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‘Granenveld’ de naam ‘Slotshoeve’ op het toegangshek. De hofstee is helaas
door brandstichting in 1954 geheel verwoest. Echter in het daarop volgende
jaar werd op dezelfde plaats een moderne boerderij gebouwd, die vandaag de
dag als woonboerderij in gebruik is. 
Nadat van het huwelijk van Maarten Breur, jongeman wonend te Cappelle op
d’IJssel, en Catrina (Trijntje) Pietersz. Versijden, jongedochter van Hillegers-
berg in oktober 1774 in laatst genoemd dorp was voltrokken, woonden zij vol-
gens hun drie maanden daarna opgestelde testament ‘aan (de) ’s Gravenweg
onder de Jurisdictie van Capelle op den IJssel’ . Naar alle schijn bewoonde dit
echtpaar de bouwmanswoning aan de zuidkant van de ’s-Gravenweg, direct ten
westen van de Nieuwe Laan. Het verblijf van Maarten Breur ter plaatse zou
zeer kortstondig van aard zijn. Na een huwelijkse verbintenis van amper twee
jaar overleed hij op 30 december 1776, slechts 40 jaren oud. Hij liet een ander-
half jaar oude dochter, Pietertje genaamd, en een hoogzwangere weduwe ach-
ter. Maartje, die 6 weken na haar geboorte in juni 1777 overleed, heeft hij nim-
mer mogen aanschouwen. Zijn weduwe hertrouwde reeds in augustus van dat-
zelfde jaar met Pieter de Jong, een jongeman afkomstig uit Bleskensgraaf. Bij
testament van 24 oktober 1794 was het testatrice Trijntje die aan haar dochter
Pietertje Maartens Breur ‘legateerde het huis gelegen aan ‘s Gravenweg bij
henlieden Testaties bewoond wordende, benevens een stuk lands verongelden-
de voor een en half mergen door henlieden testateuren zelf gebruikt worden-
de’. Ook deze bouwmanswoning, waarin Pieter de Jong met zijn huisvrouw
Trijntje had gewoond, werd op de veiling van 29 november 1828 te koop aan-
geboden. Nadat was ingezet ‘Een Huis Schuur Boomgaard en Erf no 148 ge-
naamd ‘het Opzigt van Granenveld’ met een stuk land daar achter gelegen.
Staande en liggende in den Polder Middelmolen, als mede binnen voornoem-
de Gemeente. Strekt van uit de zelve zuid ’s Gravenweg watering af zuid op tot
in de halve Middelwatering af den WelEdelen geboren Heer Jacob Cornelis
Jantzon van Erfrenten van Cappelle, belend ten Oosten den zelve met de Nieu-
we Laan en ten westen de weduwe van den Heer Pieter van Cappellen’ kocht
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tapper Arij van Vliet het voor 2120 gulden uit de boedel. Hij en zijn twee
broers Cornelis en Jacob van Vliet waren de ‘eenige geïnstitueerde Erfgena-
men, van wijlen hunnen aanbehuwden Vader Pieter de Jong’. De erflater had
dit bevolen bij testament van 3 oktober 1826 voor de notarissen Woutherus de
Prill en Jan Abram Jongeneel te Rotterdam. Genoemde Pieter, die in 1821 we-
duwnaar werd van Trijntje Verzijden, huwde in het jaar erna Teuntje den Har-
der, sedert de zomer van 1812 weduwe van Leendert van Vliet en moeder van
de genoemde erfgenamen. Zij was begin 1826 overleden. 
Na het verscheiden van Arij van Vliet in 1883 kwam de ‘bouwmanswoning
met Stalling, hooiberg en verdere betimmering, tuin,erf en werf en een perceel-
weiland daarachter staande en gelegen aan de zuid zijde van ‘s Gravenweg
ten westen van de Zoogenaamde Nieuwelaan te Capelle aan den IJssel’ in het
volgende jaar in handen van zijn zoon Pieter Leendert van Vliet. Op zijn beurt
verkocht deze landbouwer de woning met weiland en water in 1919 aan Teu-
nis Evert van Dam, een Capelse melkslijter. Deze liet omstreeks 1928 in de
tuin ernaast een vrijstaand huis bouwen dat nu nummer 148 draagt. Daarvan
bleef hij totdat hij het in 1960 verkocht aan overbuurman Marius Gerardus
Schinkel eigenaar en bewoner. Reeds in het oorlogsjaar jaar 1943 had hij de
oude bouwmanswoning met een gedeelte oude stal, omschreven als ‘Een blok
panden bestaanden uit drie woningen met aangebouwde schuren en stallingen,
bijbehoorende grond en water, gelegen te Capelle aan den IJssel aan den ’s
Gravenweg nummers 142,144 en 146’ van de hand gedaan aan de Rotterdam-
se brood- en banketbakker Daniël Koppenol, een zwager van Schinkel. De
sloop volgde in de jaren ’50 nadat een onbewoonbaarverklaring was afgege-
ven. Op die plaats staat nu het huis nr.146. 
Uit de Kadastrale minuutplans van 1832 zijn fragmenten gelicht en bijeen ge-
voegd, t.w. Sectie A nr. 1134 van Neeltje Hoogendijk en Nr. 1141 van J. C.
Jantzon van Erfrenten van Cappelle en sectie B nr. 774 van Arij van Vliet.

Kees Klomp 
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Geraadpleegde Bronnen
- Ir. G.J.J. Bolkestein

Bewerking Capelse huisnummers 1807 
- P. Breedijk

De Polders van Capelle aan den IJssel
- Frans van Es, Paul Weyling e.a. 

Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel
- Th. van der Groe 

Zestien Biddags-Predikatiëns. (14e predikatie)
- Gemeentearchief Rotterdam: 

Nrs 2183/318-321. 3049/141-148. 3054/1593-1598. 3071/553-557. 
08/69-72. 3110/420-437. 3111/141-147. 314 A Nrs 488 en 773

- Vada Archieven BV te Nijverdal. 
De nummers van het Gemeentelijk Archief Capelle aan den IJssel: 484, 
485, 491, 3131, 3133, 3172.

- Genoemde bronnen in de tekst.
Aanvullingen
In HVC Nieuwsbrief 2016-3 is op pagina 18 niet vermeld wie hoogst bieden-
de of eerst mijnende koper was van de buitenplaats Weltevreden, gelegen aan
’s-Gravenweg nr.144 in Capelle. De vondst van akte van verkoop en koop, die
in november 1821 passeerde voor notaris Willem Kleij en diens ambtgenoot,
beide residerende te Rotterdam, bood wat dat betreft geen soelaas. Eerst on-
langs vonden we dat Pieter van der Linden de buitenplaats van Adriaan Ham,
de zoon van Pieter Ham kocht. Laatstgenoemde kreeg dit in bezit in oktober
1782 bij akte van transport voor ‘Schout en Schepenen van Cappelle op de Ys-
sel’ . Na het overlijden van Pieter van der Linden en echtgenote Anna Mijne-
veld, kwam de buitenplaats in 1859 in handen van dochter en erfgename Adri-
aantje van der Linden en haar echtgenoot notaris Dirk Cornelis Kleij. De daar-
op volgende eigenaar werd hun zoon Pieter Dirk Kleij. Pieter van der Linden
was een zeer welgesteld man te noemen. Hij had o.a. eigendommen in Vlaar-
dinger-Ambacht, Kralingen, Ouderkerk, Krimpen en Capelle aan den IJssel.
Na het overlijden van diens echtgenote werd ook het grote huis met schuur en
erf, staande en gelegen aan de ’s-Gravenweg, hetwelk zich circa 25 meter uit
de westelijke hoofdgevel van het nog bestaande woonhuis op huisnummer 279
bevond, gesloopt. In het jaar 1807 was het bewoond door pachter Cornelis
Helderop, die er als bouwman en stoelenmatter in zijn levensbehoeften voor-
zag. 
In HVC Nieuwsbrief 2016-4, neem ik op pagina 125 alinea 6, het zinsdeel 
‘zonen van zijn vrouw Trijntje’, niet meer voor mijn rekening.

Kees Klomp
Violierstraat 13. 2906 EJ Capelle aan den IJssel, 

Tel. 010 – 458 60 88
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HET OUDE LAANTJE
Het Oude Laantje is een heel oud pad tussen de ’s Gravenweg en de ri-
vierdijk. De vooruitgang in de Capelse beschaving heeft er wel stevig aan
gevreten. De aanleg van de Slotlaan en de woningen aan de Slotpoort
hebben het gedeelte van rivierdijk tot aan de rotonde bij de Rembrandt-
singel opgeslokt. Het gedeelte tot aan het kruispunt met de Rubenssingel
is omgebouwd tot parallelweg van de Slotlaan. Het gedeelte van de Ru-
bensingel tot aan de Merellaan is nog enigszins intact, maar wel omge-
bouwd tot een eigentijds voetpad. Net als het gedeelte van Merellaan tot
aan de A. van Ryckevorselweg.
Alleen tussen A. van Ryckevorselweg en ’s Gravenweg is het Oude Laantje
nog redelijk origineel. Wel is er verharding, maar het wordt nog steeds om-
grensd door zwarte elzen. Die staan daar omdat de wortels het laantje in de
zwakke veengrond op hun plaats moesten houden.
De gemeente werkt aan plannen voor het hele ’s Gravenweggebied. Ze wil de
functie van dit mooie deel van Capelle op allerlei manieren versterken. Via
Paul Weyling is de HVC in het begin van het planproces gevraagd de historie
van dat gebied te vertellen. Paul heeft erop gewezen dat dit laantje nog een
herkenbaar onderdeel is van de Capelse geschiedenis. Voor veel jonge Capel-
lenaren was het een van de wegen waar ze met hun vrijers ’s avonds gingen
wandelen. 
Er is een wethouder die zich met name
voor de liefde interesseert. Die heeft dat
verhaal opgepakt om het idee van plaatsen
van liefdestegels te introduceren. Capelle-
naren kunnen tegen betaling een door de
gemeente bepaald soort tegels in het Oude
Laantje geplaatst krijgen. Zo is het plan.
De HVC heeft zich daartegen verzet om-
dat ze de duidelijk onderscheidende lief-
destegels niet vindt passen bij het histo-
risch karakter van het laantje. 
Die reactie heeft ertoe geleid dat de HVC,
samen met de Stichting Natuurvrienden
Capelle is uitgenodigd voor overleg. In
dat ambtelijk overleg viel over de liefdes-
tegels niet te praten. De ambtenaren had-
den duidelijk opdracht om dat vast te hou-
den. Maar het overleg leverde wel andere
resultaten op. Zo was de historische func-
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tionele betekenis van de zwarte elzen niet echt bij de plannenmakers in beeld.
Aanvankelijk wilden ze die vervangen door ‘mooie’ bomen. Omdat in de plan-
vorming ook de strook grond tussen Oude Laantje en Schenkelsedreef werd
betrokken hebben we in constructief overleg gewerkt aan het zoveel mogelijk
in stand houden van de zwarte elzen langs het laantje. En de grondstrook er-
naast te gebruiken voor verfraaiende zaken. Naast bomen komt daar een voet-
pad met een verbinding over de ’s Gravenweg naar het pad door het park langs
de Schenkelsedreef. Ook wil men er iets doen met een bijenhotel.
We hebben gepleit voor een verhardingskleur van het laantje die dicht bij de
oude kleur van deze veenkade komt. Verder wordt met geschikte verharding
het begin van het laantje onaantrekkelijk gemaakt om daar te fietsen. Voor de
bewoners komt er uitleg op informatieborden. Ook daarbij heeft de HVC in-
breng.
De ecologie bracht ons op een ander punt. Het onderhoud van zwarte elzen
langs het laantje, natuurvriendelijke oevers en ecologisch ingerichte gebieden
vraagt om kennis van dat onderhoud. Dat is iets heel anders dan gazonmaaien
en struiken op een bepaalde hoogte snoeien zoals nu veelal machinaal gebeurt.
De elzen moeten in een ritme van een jaar of zes gebroekt worden, zoals dat
heet. Kort gesnoeid van waaruit ze weer uit kunnen lopen. Dat moet gefaseerd
gebeuren om te zorgen dat het aanzicht van het laantje hetzelfde blijft. Ook
omdat vogels steeds moeten kunnen beschikken over elzenproppen als winter-
voer. Het broeken mag ook niet vergeten worden omdat anders omwaaiende
hoge elzen het pad kunnen vernielen. In de Capelse veengrond kunnen maar
heel weinig bomen groot groeien. Ook niet als ze ‘mooi’ zijn. Wil de gemeen-
te dat, dan zal men eerst terpen aan moeten leggen, om te zorgen dat de boom-
wortels niet in het water staan. Elders in de gemeente blijkt dat de gemeente
dat soort aanleg en onderhoud niet echt beheerst. Waardoor mooie bedoelingen
bij de aanleg verloren gaan door ondoordachte aanleg en slecht onderhoud. We
hebben gepleit voor de inbreng van meer ecologische kennis in de afdeling die
de aanleg en het onderhoud moet verzorgen.
Half november dit jaar komen de plannen ter besluitvorming in de gemeente-
raad. Daar wordt beslist of de schetsen die er nu liggen kunnen worden uitge-
werkt tot plannen ter uitvoering.

Wim van den Bremen
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ENGELSE BOMMEN 
OP CAPELLE EN KRALINGSEVEER
Al direct na de capitulatie van het Nederlandse leger woensdag 15 mei
1940 worden door de Duitse Kriegsmarine voorbereidingen getroffen
voor een invasie in Groot-Brittannië. Het beraamde offensief krijgt de
naam ‘Seelöwe’. Met het oog op de voorgenomen aanval op het Britse
vasteland worden honderden civiele schepen gevorderd. Vaartuigen die
worden verbouwd of aangepast bij scheepswerven en aanverwante be-
drijven in Rotterdam en omgeving. De scheepsbouw in de regio heeft het
daarnaast meteen druk met het verrichten van onderhoud en reparaties
aan schepen van de Duitse zeestrijdkrachten. Daarbij worden veel nieu-
we, kleine en grotere schepen voor de vijand gebouwd. Werk waar aan
goed wordt verdiend en ook doorgaat na het afblazen van ‘Seelöwe’ in
mei 1941. Bovendien heeft het Rotterdamse havengebied zich al direct na
de overgave ontwikkeld tot een belangrijke basis voor de Kriegsmarine.
Dit alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat Rotterdam en omgeving een
belangrijk doelwit wordt voor geallieerde bommenwerpers.
Engelse bombardementen
Al vanaf juni 1940 vallen Engelse bommenwerpers in de Rotterdamse haven
en omgeving strategische doelen aan met brisant- en brandbommen. Helaas
zijn de Engelsen niet in staat gericht te bombarderen. Naast de misworpen
worden eveneens navigatiefouten en andere vergissingen gemaakt. Vele bom-
men vallen vaak een kilometer of meer van de beoogde doelen. Gebrek aan er-
varing van piloten en schutters, alsmede niet of slecht functionerende richtap-
paratuur en de onvoorbereide keuze voor een gelegenheidsdoel, spelen hierbij
een belangrijke rol. Tientallen geallieerde bommen vallen - in plaats van een
tactisch en strategisch doel te raken - in de rond de scheepswerven, haven en
industrie gelegen woonwijken. Het lijkt er af en toe op alsof er lukraak wordt
gebombardeerd. Dit met als triest gevolg en ‘onbedoeld resultaat’, dat naast
aanzienlijke schade onder de burgerbevolking veel doden en gewonden vallen.
Ook vallen er bommen die niet ontploffen, heel veel jaren later nog steeds een
potentieel gevaar bij bouwwerkzaamheden.
Woensdag 30 april 1941
In de nacht van 29 op 30 april 1941 zijn er meer dan dertig Engelse bommen-
werpers - Hampdens, Wellingtons en Whitleys - actief in het luchtruim boven
Rotterdam en omgeving. De beoogde aanvalsdoelen - onder andere olieopslag-
tanks in Pernis, haveninstallaties, zoeklichten en een elektriciteitscentrale -
worden niet geraakt. Wel krijgt de ‘Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit
jr.’ aan de Stadionweg in Rotterdam-Zuid ervan langs met schade aan een
kraan en een aantal vissersschepen die daar worden verbouwd tot mijnenveger.
Evenzo loopt de luchtbrug over het nabij gelegen rangeerterrein Feijenoord
schade op, net als het wegdek en de bovenleiding van de tram. In de wijk Hil-
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lesluis - aan de West-Varkenoordseweg, Beukelaarstraat en Slaghekstraat - ra-
ken als gevolg van ‘misworpen’ meerdere huizen zwaar beschadigd. Hierbij
vallen een dode en 9 gewonden. Ook aan de noordzijde van de Nieuwe Maas,
hemelsbreed bijna drie kilometer van de werf van P. Smit jr., vallen die nacht
doden en gewonden door bommen van de Britse Luchtmacht: de Royal Air
Force (RAF).
.
Dood en verderf in Capelle en Kralingseveer
De 6 brisantbommen die op woensdag 30 april 1941 tussen 2.45 en 2.47 uur
door een Engelse bommenwerper worden afgeworpen komen terecht aan
weerszijde van de ‘laanstoep’, de smalle afrit van de Nijverheidstraat/Schaar-
dijk naar de IJsselmondselaan, tot 1 augustus 1941 de gemeentegrens tussen
Capelle en Rotterdam. De explosies zijn tot in de wijde omtrek te horen. Wak-
ker geschrokken buurtbewoners - er is geen luchtalarm gemaakt - denken in
eerste instantie aan een ontploffing bij de scheepswerf van Marckmann, de
scheepssloperij van Henk Amens of de kunstmestfabriek ASF/VCF, op rij ge-
vestigd aan de Nijverheidstraat. Echter blijkt al snel - het nieuws verspreidt
zich als een lopend vuur - dat het gaat om een ‘misworp’ van de Engelsen aan
de dijk bij de IJsselmondselaan en dat er doden en gewonden zijn gevallen.
Nijverheidstraat 1 en 3
Aan de Capelse kant van de gemeentegrens krijgen Nijverheidstraat 1 en 3 een
voltreffer. Het gaat om twee woningen onder één kap waarvan in de eerste te-
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Achterzijde Nijverheidstraat 1 en 3 enkele dagen na het verwoestende bombardement, ge-
zien vanaf de IJsselmondselaan. Links de zogenaamde ‘Kromme stoep’ naar de Nijver-

heidstraat in de richting Keeten (Capelle-West). Rechts de ‘Laanstoep’ in de richting van
de Schaardijk en Kralingen. Op de achtergrond de schoorsteen van de kunstmestfabriek

ASF/VCH. Foto: Beeldbank WO2 – NIOD.



vens een kruidenierswinkel is gevestigd. Achter en onder het pand bevindt zich
een stal/annex garage met verdieping van de gebroeders Dirk (Dirk Jan, 1887-
1965) en Wout van Linschoten (Wouter, 1897-1944). In Nijverheidstraat 1
wordt gewoond door de zussen van Dirk en Wout, te weten Sien (Clasina,
1888-1941) en Marie (Maria Aaltje, 1895-1941) die hier ook achter de toon-
bank staan. Als gewaarschuwd door de zware ‘knallen’, hun ongeruste broer
Piet (Pieter, 1902-1960) vanuit de Vondelstraat (vanaf 16 december 1941
Elandstraat) ter plaatse komt, treft hij een voor een groot deel verwoest pand
aan en van zijn zussen in eerste instantie geen spoor. Piet, die na het overlijden
van zijn moeder in 1904 door zijn oudste zus is opgevoed, klimt daarop boven -
in de perenboom direct naast het pand, om zo in de geheel open en geruïneer-
de slaapverdieping te kunnen kijken. Vanuit de boom roept hij zo luid moge-
lijk de namen van de zussen. Het is Sien, de oudste, die reageert. ‘Ben jij daar
Piet?’ klinkt het zwak en vol hoop, om daarna zo luid mogelijk te roepen:
‘Marie is al dood!’. Sien wordt vervolgens met moeite bereikt en zwaarge-
wond van de zolderverdieping gehaald. Rond vier uur, onderweg naar een zie-
kenhuis in Rotterdam, bezwijkt ze aan haar verwondingen. Ook bij de buren
van nummer 3, de familie van Gogh, is de situatie zeer ernstig. Vader Nicolaas
van Gogh (1885-1941) en zoon Maarten (1917-1941) worden ernstig gewond
aangetroffen en met moeite uit de eveneens zwaargehavende woning gehaald.
Echtgenote en moeder Maria Costerus (1886-1965) en dochter Willemina
(1921-2007) kunnen met lichte verwondingen worden bevrijd. Evenals Sien
van Linschoten overlijdt ook Nicolaas van Gogh rond 4 uur tijdens de rit naar
een Rotterdams ziekenhuis, waar op dezelfde dag om 16 uur ook het leven van
zijn zoon Maarten eindigt. Hiermee komt het aantal Capelse dodelijke slacht-
offers van het ‘onbedoelde’ geallieerd bommengeweld van woensdag 30 april
1941 op vier.
IJsselmondselaan 243
Aan de Rotterdamse kant van IJsselmondselaan is eveneens sprake van een ca-
tastrofe. Hier krijgt een buurtje, dat evenwijdig ligt aan de zogenaamde ‘rech-
te stoep’, door de bommen er flink van langs. Het hoekhuis IJsselmondselaan
243, de dichtst bij de Schaardijk gelegen woning van de familie Van Wijngaar-
den, wordt het zwaarst getroffen. De bewoners, het echtpaar Bas van Wijn-
gaarden (Bastiaan, 1876-1941) en Huigerina Verhek (1874- 1941), krijgen
geen tijd om te schrikken en zijn op slag dood. Hun inwonende zoon Wim
(Willem, 1913-1994), die met bed en al door de vloer van de verdieping zakt,
blijft miraculeus vrijwel ongedeerd. De vernietiging van het huis van de fami-
lie Van Wijngaarden is zodanig groot dat de woning moet worden afgebroken,
evenals die van buren: de families Zondervan en Dane. Een andere bom, die
midden op de Schaardijk valt, zorgt voor grote schade aan de woningen
Schaardijk 513a en 513b, twee woningen buitendijks. De verwoesting is zo
groot dat beide woningen onbewoonbaar zijn en de gezinnen van Wout van
Linschoten en Adriaan Gorlitz tijdelijk en langdurig elders moeten worden on-
dergebracht. Gelukkig gaat de bom, die op de direct achter deze woningen ge-
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legen en flink beschadigde fabriek van N.V. Rotterdamsche Zoutziederij v/h
Kolff & Vis aan Schaardijk 509-511 terechtkomt, niet af. De ellende op en
rond dit stukje dijk, waar ter hoogte van de zoutziederij ook de rijweg en de
hoofdwaterleiding zwaar zijn beschadigd, zou anders nog groter geweest zijn.
Ook loopt het schuin tegenover Kolff & Vis gelegen gemaal ‘Prins Alexan-
der’, het zogenaamde bovengemaal van de gelijk namige polder, dak- gevel- en
glasschade op. Evenals veel woningen in het rampgebied. Averij is er ook bij
de tegenover Nijverheidstraat 1 en 3 gevestigde kunstmestfabriek ASF/VCF
(Amsterdamsche Superfosfaatfabriek/Vereenigde Chemische Fabrieken), de
latere ASF (Albatros Superfosfaatfbrieken). Hier raken enkele zwavelzuur-
tanks lek, de overige schade beperkt zich tot ontzette gevels en heel veel ge-
broken ruiten in de loodsen en het kantoor van de fabriek die wegens gebrek
aan grondstoffen vrijwel stilligt. Het bij de ASF/VCF aan de kade afgemeerde,
bijna splinternieuwe motorvracht/passagierschip ‘Oranjefontein’ van de VNS
(Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij loopt geen noemens-
waardige schade op.
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De zuidzijde van het buurtje evenwijdig aan de Rotterdamse kant van de ‘laanstoep’,
waar na een voltreffer op huisnr. 243 rechtsvoor, het echtpaar Van Wijngaarden-Verhek
de dood vond. De drie verwoeste huizen werden niet meer herbouwd. Uiterst rechts, aan
de Capelse kant van de IJsselmondselaan, de panden van achtereenvolgens groenteboer

Dirk van der Wiel en bakker Goris Luyten. Foto: Beeldbank WO2 - NIOD
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IN MEMORIAM 
SLACHTOFFERS BOMBARDEMENT 30 APRIL 1941 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nijverheidstraat 1:
Clazina (Sien) van Linschoten is geboren op
dinsdag 25 december 1888 in Kralingen, dochter
van Cornelis van Linschoten en Adriana Boer.
Sien is overleden op woensdag 30 april 1941 in
Capelle aan den IJssel, 52 jaar oud.
Maria Aaltje (Marie) van Linschoten is gebo-
ren op vrijdag 14 juni 1895 in Rotterdam, doch-
ter van Cornelis van Linschoten en Adriana
Boer. Marie is overleden op woensdag 30 april
1941 in Capelle aan den IJssel, 45 jaar oud.
Nijverheidstraat 3:
Nicolaas van Gogh is geboren op donderdag 24 december 1885 in
Krimpen aan den IJssel, zoon van Maarten van Gogh en Trijntje van der
Voorden. Nicolaas is overleden op woensdag 30 april 1941 in Rotterdam,
55 jaar oud. Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1916
in Capelle aan den IJssel met Maria Costerus, 29 jaar oud. Maria is gebo-
ren op zaterdag 13 november 1886 in Capelle aan den IJssel, dochter van
Eeuwout Nicolaas Costerus en Willemina Verschoor. Maria is overleden op
zaterdag 22 mei 1965 in Rotterdam, 78 jaar oud.
Maarten van Gogh is geboren op donderdag 26 juli 1917 in Vlaardingen,
zoon van Nicolaas van Gogh en Maria Costerus. Maarten is overleden op
woensdag 30 april 1941 in Rotterdam, 23 jaar oud.
ROTTERDAM-KRALINGSEVEER
IJsselmondselaan 243:
Bastiaan van Wijngaarden is geboren op donderdag 30 november 1876 in
Bergambacht, zoon van Geerit van Wijngaarden en Arijaantje Voorsluijs.
Bastiaan is overleden op woensdag 30 april 1941 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Bastiaan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 februari 1904 in
Ammerstol met Huigerina Verhek, 29 jaar oud.
Huigerina Verhek is geboren op zaterdag 8 augustus 1874 in Ammerstol,

dochter van Bastiaan Verhek en Agatha
Hubertha Dogterom. Huigerina is overleden op
woensdag 30 april 1941 in Rotterdam, 66 jaar

Sien en Marie van Lin-
schoten. Foto: collectie 
A. van de Watering-van

Linschoten.

Bastiaan en Huigerina van Wijngaarden. 
Foto: collectie fam. Van Wijngaarden.



Voor wie of waarvoor waren de bommen bedoeld?
Kralingseveerders en Capellenaren van ‘toen’ houden het stellig op de ‘Oran-
jefontein’, die zo’n 150 à 200 meter van de rampplek ligt. Ook wordt veron-
dersteld dat het om Marckmann’s Machinefabriek en Scheepswerf ging, gele-
gen op enkele honderden meters van de IJsselmondselaan in de richting van
Keeten (Capelle-West). Marckmann is een zeer ‘deutschfreundlich’ bedrijf dat
vrijwel geheel ten dienste staat van de Duitse Kriegsmarine. WOII-onderzoe-
ker en auteur van het boek ‘Rotterdam Oorlogshaven’ Jac. J. Baart is echter
even stellig dat het niet zo is: “De ‘Oranjefontein’ is zeer zeker niet het doel-
wit geweest, de RAF was gewoonweg niet in staat met zo’n precisie te werken.
Dat bewoners dat dachten is natuurlijk logisch. Dat het schip daar gelegen
heeft is bekend. Volgens Gröner, band 5, pag. 144 werd de Oranjefontein op
17 maart 1941 in Capelle in beslag genomen om te gaan dienen als doelschip
voor de Luftwaffe. Marckmann en ASF komen ook niet in aanmerking als doel-
witten - veel te klein. Nogmaals een logische gedachte, maar daar was men ge-
woonweg niet toe in staat. Het heeft de geallieerden al de grootste moeite ge-
kost om Wilton-Fijenoord uit te schakelen en vraag dan maar niet met hoeveel
burgerslachtoffers als gevolg!” Het gegeven dat de Engelsen niet in staat wa-
ren uiterst nauwkeurig te bombarderen doet echter toch vermoeden dat hier
sprake is van een ‘misworp’, maar hoe het ook zij, militair tactisch en strategi-
sche doelen worden door de ‘bevriende bommen’ niet getroffen, de burgerbe-
volking helaas wel. 
In het oud-archief van de gemeente Capelle aan den IJssel is niets te vinden
over het bombardement van 30 april 1941, behalve dan dat op 27 mei 1941
‘D.J. en W. van Linschoten’ de gemeente Capelle aan den IJssel vergunning
vragen om te komen tot ‘wederopbouw van de panden Nijverheidstraat 1 en 3
(2 woonhuizen en wagenschuur met verdieping), welke door bominslag werden
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Het motorvracht-passagierschip ‘Oranjefontein’. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



beschadigd’. De broers zien af van een terugkeer van de kruidenierswinkel.
Niet alleen omdat hun zusters overleden zijn, ook vanwege de oorlogsomstan-
digheden heersende schaarste aan levensmiddelen en distributie. Als gevolg
van traagheid van gemeente en aannemer, alsmede een gebrek aan bouwmate-
rialen, verstrijkt er voor de gezinnen van Dirk en Wout van Linschoten veel
tijd voor zij de voormalige woningen van hun zussen en de familie Van Gogh
kunnen betrekken. Ook de herbouw van de direct achter de woningen gelegen
verdieping van de stal annex garage van hun transportbedrijf laat langer op
zich wachten dan wenselijk is. Opvallend is dat van de weduwe van Nicolaas
van Gogh en de werkgever van haar overleden man, de NV Machinefabriek en
Reparatiebedrijf J.H. Keller aan de Schaardijk, in het archief wel een schade-
claim is bewaard. Van de Van Linschotens, ondanks dat zij zeer forse schade
hebben geleden, echter niets. Mogelijk is een en ander door Rotterdam afge-
daan, evenals de afhandeling van de bouwvergunning die door Capelle is door-
gestuurd naar de Gemeentelijke Technische Dienst van de Maasstad. Dit van-
wege het feit dat het deel van Capelle aan den IJssel waar ‘de bommen vielen’
op 1 augustus 1941 door de gemeente Rotterdam wordt geannexeerd. Het daar-
na Rotterdamse deel van de Nijverheidstraat, ruim 600 meter van Schielands
Hoge Zeedijk, wordt door de burgemeester van Rotterdam op 16 december
1941 hernoemd in IJsseldijk.

Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Dagrapport 30 april 1941 Politie Rotterdam (GAR).
- Akten Burgerlijke stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Historisch Archief gemeente Capelle aan den IJssel (GAR).
- Jac. J. Baart. ‘Rotterdam Oorlogshaven (2010)’.
- Jan Willem van Borselen. ‘De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens 

de Tweede Wereldoorlog (2012)’.
- A. van de Watering-van Linschoten (Capelle aan den IJssel), 

C. van Linschoten (Rotterdam) en I. van Wijngaarden-van der Windt.
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De herbouwde wo-
ningen Nijverheid-

straat 1 en 3 in 1959,
nu met adres IJssel-

dijk 1 en 3 Rotter-
dam-Kralingseveer.

De panden werden in
de jaren ’60 gesloopt
vanwege de dijkver-

zwaring. 
Foto: J.F.H. Roo-

vers, collectie HVC-
Beeldbank.



ZEEG DE VOGEL, GROENTEHANDELAAR
Na het verlaten van de lagere school ging Zeeg de Vogel (Zeger Anton,
1914-1971), zoon van Zeger de Vogel (1878-1930) en Hendrika Wentink
(1885-1962), bij zijn vader werken die in een winkel aan de Kanaalweg
handelde in onder andere tuinbouwgereedschappen en bestrijdingsmid-
delen. Daarna werkte Zeeg enige tijd bij verschillende tuinders in de wij-
de omgeving van Capelle-Schenkel en bij een lokale aannemer in de
bouw. Vooral het werk in de bouw viel hem zwaar. Dit omdat Zeeg al
vanaf zijn kinderjaren met een zwakke gezondheid kampte. Vele jaren
later zou bij hem Multiple Sclerose (MS) worden geconstateerd, een aan-
doening van het centraal zenuwstelsel, waarmee zijn lichamelijke proble-
men, zoals een van jongs af slingerende loop, werden verklaard.
Zeeg de Vogel startte als kleine zelfstandige omstreeks 1935 met het venten
van groente en fruit. De handwagen, waarmee hij zijn handel in Schenkel en
omgeving aan de man bracht, stalde hij in een schuur achter het ouderlijk huis
aan de Kanaalweg. Groenten kocht Zeeg in bij verschillende tuinderijen aan de
’s-Gravenweg en de Bermweg, maar eveneens op de groothandelsmarkt aan
het Noordplein in Rotterdam, waar ook zijn fruit vandaan kwam. Na een aar-
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Groenteboer Zeeg de Vogel met een van zijn paarden en Zeeg jr. in het land achter zijn
huis. Links van hem zijn vrouw Bets met op haar arm hun zoon Cor. De woningen op de

achtergrond staan aan de oneven zijde van de Bermweglaan, vanaf oktober 1950 Gouden-
regenstraat genoemd. Uiterst links het kerkgebouw van ‘Hervormd Lokaal’. 

Foto: collectie Cor de Vogel.



zelend begin nam de omzet zodanig toe, dat Zeeg een redelijk inkomen scoor-
de en dat gaf hem hoop voor de toekomst. Die goede vooruitzichten werden
echter in 1940 wreed verstoord door het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log, die vooral in de laatste jaren werd gekenmerkt door grote schaarste. Door
diezelfde oorlog leerde hij bij zijn oudere broer Henk (Hendrik Jan, 1910-
1985) aan Bermweg 52 zijn toekomstige echtgenote kennen. Henk en zijn
vrouw Annigje Labrie (1914-1951) hadden met hun gezin enkele maanden
gastvrij onderdak verleend aan de familie Weijling uit de Waterloostraat in
Rotterdam-Kralingen, die als gevolg van het misdadige Duitse bombardement
van 14 mei 1940 hun hele hebben en houden waren kwijtgeraakt. Bets (Eliza-
beth, 1917-1988), de oudste dochter uit het gezin, zag het in Zeeg wel zitten en
de interesse bleek wederzijds. Al snel kregen de twee verkering, waarna Bets
en Zeeg op donderdag 20 januari 1944 in het huwelijksbootje stapten. Het jon-
ge paar betrok dezelfde avond nog enkele kamers in de woning van melkslijter
Jan Kooistra (1887-1959) en zijn vrouw Antje Wulp (1889-????) op Bermweg
218. Vanaf de eerste dag van hun huwelijk zetten Zeeg en Bets er samen ste-
vig de schouders onder. Dit met als positief gevolg dat nog tijdens de oorlog de
handwagen kon worden vervangen door paard-en-wagen, waardoor het vent-
gebied kon worden vergroot tot heel Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Kra-
lingen. De gastvrijheid van de familie Kooistra ging verder zover, dat ook
paard-en-wagen daar mochten worden gestald en er eveneens ruimte werd
gecre ëerd voor het opslaan van de voorraad. Toch zorgde de beperkte hoeveel-
heid ruimte bij Kooistra al snel voor problemen, niet alleen in huis door de ge-
boorte van de zonen Zeeg (Zeger, 1944-2004) en Cor (Cornelis, 1947), ook het
gebrek aan opslagcapaciteit openbaarde zich elke dag meer.
Bermweg 25
De oplossing voor het ruimteprobleem kwam onverwacht en lag dichtbij.
Schuin aan de overkant, op Bermweg 25, kwam in februari1948 het toen circa
13 jaar oude woonhuis met schuur van melkslijter Klaas Molenaar (1910-
1989) vrij. Dit huis, het linker van een blokje van drie (Bermweg 25, 27, en
29), was in 1935 gebouwd door de Nieuwerkerkse koopman G. van Erkel en
uitermate geschikt voor een groentehandel als die van Zeeg de Vogel. Er kon
niet alleen ruim worden gewoond, onder het gehele huis bevond zich ook nog
eens één grote kelder, die in de winter grotendeels vorstvrij bleef en daardoor
zeer geschikt was voor de opslag van aardappelen en andere vorstgevoelige
producten. Alleen bij zeer strenge vorst moesten extra maatregelen worden ge-
nomen. Bij kruidenier Arie van den Dool (1915-2005) werden dan grote, uit
wel tien lagen papier bestaande suikerzakken gehaald, waarin groenten en fruit
vorstvrij konden worden verpakt en even eens in de kelder opgeslagen. Wel
was het tijdens die strenge vorstperiode iedere dag weer een heel gesjouw met
die volle zakken de kelder in en uit, naar en van de schuur en de wagen. In de
schuur was ook veel opslagruimte beschikbaar voor groente en fruit, terwijl
daar eveneens het paard op stal kon worden gezet en de wagen wel of niet ge-
laden naar binnen worden gereden. Op de schuurzolder was bovendien genoeg
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plaats voor stro en de wintervoorraad hooi. Zomers kon het paard in het wei-
land achter het huis grazen, daar waar nu het gebouw van de protestants chris-
telijk basisschool Groen van Prinstererschool staat.
Op werkdagen rond vier uur ‘s ochtends vertrok Zeeg met een paard-en-wagen
vol lege kisten naar het Noordplein in Rotterdam waar zich al ruim een eeuw
een groothandelsmarkt voor groente en fruit bevond. Een ruim plein vol stands
van handelaren en met erom heen pakhuizen vol met fruit, vooral sinaasappe-
len en bananen. Eerst was het overal kijken en vergelijken, daarna ging het
proces van ‘loven en bieden’ van start en kwam men wel of niet tot overeen-
stemming. “Voor ons als kinderen was het een feest om in de schoolvakanties
mee naar de markt te mogen. Het was een belevenis als een slang tussen de ba-
nanen uit kwam kruipen. Die werd dan in een fles gestopt waarna iedereen
hem kon bekijken”, aldus zoon Cor, die zichtbaar genoot van deze jeugdherin-
neringen. Rond halfacht, de markt liep om acht uur ten einde, was zijn vader
met de verse voorraad weer terug aan de Bermweg. Daar werd de wagen direct
gelost en vervolgens weer geladen. Een uur later ging Zeeg met zijn handel op
pad, om na een dag lang venten rond een uur of vijf ’s middags weer terug te
keren. Als eerste werd dan het paard uitgespannen, gevoerd, verzorgd en naar
de stal of de achtergelegen weide gebracht. Na het avondeten werd de wagen
gelost en weer geladen met lege kisten voor de groentemarkt de volgende och-
tend. En dan was het werk nog niet steeds niet gedaan, er was altijd wel wat te
administreren. Vaak kwamen er laat in de avond nog klanten langs voor limo-
nade of bier dat in de welput in de schuur koud stond. Het was dus heel hard
werken en bezig zijn, niet alleen voor Zeeg en Bets. Ook de jongens - het ge-
zin werd in 1952 nog uitgebreid met zoon Wim (Jan Willem) - moesten vaak
bijspringen, niet in de laatste plaats als gevolg van de zwakke gezondheid van
Pa.
“Voor zover ik weet heeft mijn vader zo’n vijf à zes paarden gehad. De eerste
is in de Hongerwinter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog doodge-
gaan. Later kwam uit dat het paard van de honger was gestorven en dat een
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Aquarel van kunstschilder
Henri Kappers (Henri Gerard
Michel Leo, 1913-2001) voor-
stellende Bermweg 25, de
thuisbasis van de familie De
Vogel. Paard- en groentewa-
gen staan gereed voor vertrek
naar de eerste klanten, op de
bok Zeeg de Vogel zelf. Aqua-
rel: collectie Cor de Vogel.



buurman van even verderop haar voer
uit de stal pikte en aan zijn geiten
gaf”. Zoon Cor weet niet hoe hier ver-
der mee is omgegaan, maar weet wel
dat deze man na de oorlog met de nek
werd aangekeken en niet meer ver-
trouwd. “Het volgende paard was een
Italiaanse bergezel, een kruising tus-
sen een paard en een ezel. Dat beest
had vanwege zijn onberekenbare nuk-
ken een harde hand nodig. Het kwam
voor dat hij ineens stopte, meestal op
een onmogelijke plaats, en geen stap
meer wilde verzetten. Slechts met de
grootste moeite was hij dan weer in
beweging te krijgen. Beresterk was
die ezel! Een verhaal dat mijn vader
regelmatig vertelde was, dat op een
keer onder Oud-Verlaat een wagen
met aardappelen in het land was vast-
gelopen. Met van alles probeerden de
mensen daar die wagen uit het land te
trekken, echter zonder succes. Opeens
herinnerde zich iemand de kracht van
mijn vaders ezel, waarna hij via, via
het verzoek kreeg met het beest naar
Oud-Verlaat te komen om ook een poging te wagen. Ter plaatse spande mijn
vader de ezel voor de vastzittende wagen en trok, zij het met grote moeite, on-
der applaus, de wagen vol aardappelen het land uit. Een ander mooi verhaal
over de ezel stond in het boek ’Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel
en is afkomstig van hoefsmid Leen Verhoeff (Leendert Willem, 1933)”: “Ik
herinner me dat we bezig waren met het beslaan van de muilezel van groente-
boer Zeeg de Vogel. Het beest was op een gegeven moment zo wild en van
streek dat hij niet meer te houden was. Met Wim Slingerland op zijn rug galop-
peerde hij de Kanaalweg uit, het ‘kruis’ over en links de Bermweg op, naar de
eigen stal op het erf van De Vogel. Wim is er goed vanaf gekomen, hij kon er
voor de staldeur nog net vanaf springen, maar anderen minder. Het was name-
lijk Bid- of Dankdag in de kerk van dominee Vlot en het beest daverde net over
de Bermweg toen de kerk uitging. De meeste kerkgangers konden zich bijtijds
uit de voeten maken, maar vier van hen belandden door de ‘wilde’ muilezel ter
hoogte van het boerderijtje van Palsgraaf in de sloot langs de Bermweg. Ach-
teraf is daar nog veel om gelachen, maar misschien heeft het Zeeg de Vogel
wel klanten gekost”. “Een ander paard was een schimmel, een nogal schrik-
achtig dier. Die schrok op de ’s-Gravenweg op een keer zo van een passeren-
de vrachtauto, dat de wagen met zijn wielen zodanig schuin in de berm kwam
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De onberekenbare Italiaanse bergezel voor
de groentewagen met op de bok Zeeg de

Vogel en zijn hulp Joop ter Maten. Rechts
de Prins Alexanderschool, Bermweg 69.

Foto: collectie Cor de Vogel.



te staan, dat alle lege kisten ervan af gleden en in de sloot terechtkwamen. Ook
ik, 5 of 6 jaar oud, gleed in de sloot. Joop ter Maten (Johannes, 1934-1983),
toen knecht bij mijn vader, viste mij uit de sloot. Bij de familie Heniger, de
klant waar we bijna voor de deur stonden, werd ik daarna van mijn natte pak
ontdaan en voorzien van droge, schone kleren. Dat waren meisjeskleren, want
die familie had alleen maar dochters. Ik voelde mij toen heel ongelukkig en
hoopte vurig dat ik op weg naar huis geen bekenden zou tegenkomen”.

Gemotoriseerd
Met zijn paarden had Zeeg de Vogel geen geluk. Zij waren telkens weer, door
ziekte en pech, een onzekere en kostbare factor. De aankoop van een kleine
vrachtauto omstreeks 1952 zorgde voor meer zekerheid en minder zwaar werk,
zo werd gedacht. De auto die werd aangeschaft was een ‘Tempo Hanseat’, een
driewielig wagentje dat werd geleverd door garagebedrijf P. Harcksen, dat was
gevestigd in de Fabriekstraat, een zijstraat van het Zwaanshals in Rotterdam.
Zeeg kreeg een tijdelijke vergunning om er mee te mogen rijden en kon zo al-
vast wat oefenen voor het behalen van een rijbewijs. Toen hij zover was om
rijexamen te doen, meldde zich bij hem thuis een examinator, die Zeeg even
heen en weer liet rijden tussen zijn woning en de Kralingseweg, een afstand
van slechts twee maal 300 meter. Deze verrichting schepte zoveel vertrouwen
in zijn rijkunst, dat aan hem het felbegeerde rijbewijs mocht worden uitgereikt.
Melkboer Job Slob (Jacob, 1915-1995) van de Capelseweg kocht in die tijd
eveneens een driewielige ‘Tempo’ bij Harcksen. Zeeg en Job daagden elkaar
daarna regelmatig uit en ‘scheurden’ dan over de Kralingseweg om uit te ma-
ken wie van hun tweeën de snelste was. Een keer reden de ‘kwajongens’ voor
‘de gein’ op elkaar in, waarbij de uitgebouwde koplampen van hun driewielers
elkaar flink raakten. Om de opgelopen schade meteen te laten repareren werd
in optocht naar dealer Harcksen gereden, waar de kosten van de reparaties wer-
den gedeeld. Een aantal jaren later werd de driewieler ingeruild voor een vier-
wieler, ook een ‘Tempo’ maar nu van het type ‘Matador’. Had Zeeg eerder met
zijn paarden steeds pech, ook de automobiel zorgde voor vertraging en kosten.

Auto’s hadden toen nog
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Zeeg de Vogel op zijn paard-
en groentewagen, staande voor
de Openbare Lagere School 3
aan de Kanaalweg 52. Foto:
collectie Cor de Vogel.



niet de kwaliteit van nu. Omdat in de wijk veel kleine stukjes werden gereden
en er vaak moest worden gestart en gestopt, waren er geregeld problemen met
de startmotor, de accu of de aandrijving. Die reparaties waren duur en geld
daarvoor was niet altijd beschikbaar. Gelukkig was er een monteur van Harck-
sen bereid om de noodzakelijk reparaties in de avonduren bij Zeeg thuis uit te
voeren. Dat was een stuk goedkoper dan in de garage van zijn misschien wel
onwetende werkgever.
Dienstklopper
Een officieel door de overheid aangestelde ijkmeester had tot taak om eenmaal
per jaar de maten en gewichten van weegschalen te controleren en te ijken. Als
deze aan de gestelde eisen voldeden, sloeg hij zijn ijkstempel - ieder ijkkantoor
en ijkmeester had zijn eigen merkteken - op de betreffende gewichten. Groen-
tehandelaren zoals Zeeg de Vogel werkten evenals andere neringdoenden ook
met gewichten. Men kreeg voor het ijken, dat plaats vond op een vooraf be-
paalde dag in een openbare gelegenheid, een schriftelijke uitnodiging. Ook het
weekblad ‘De IJssel en Lekstreek’ maakte melding van de komst van de amb-
tenaar van het ijkwezen naar Capelle. Of neringdoenden hun gewichten op tijd
hadden laten ijken werd steekproefsgewijs door de plaatselijke politie gecon-
troleerd. Cor de Vogel kan zich een dergelijke controle nog goed herinneren:
“Dat ijken werd streng gehandhaafd in die tijd. De controles vonden altijd
plaats als mijn vader langs de weg zat. Politieman Den Boon (Gerrit, 1921-
2006), een wachtmeester van de Rijkspolitie in Schenkel, kwam dan uitgerust
met een tandenborstel geheel onverwachts op de fiets aanrijden, borstelde dan
zorgvuldig het merkteken van alle gewichten die op de wagen stonden schoon
en keek of er een recente ijkdatum opstond. Was dit bij een van de gewichten
niet het geval, dat kwam weleens voor, dan werd je meteen de bon geslingerd.
Zo’n bekeuring was niet mals en ‘matsen’ was erbij deze vervelende ‘dienst-
klopper’ niet bij. Die Den Boon kwamen we helaas weleens meer tegen ‘langs
de weg’. Mijn broer Zeeg bijvoorbeeld, reed al op 12-jarige leeftijd herhaalde-
lijk kleine stukjes op de ‘Tempo’. Dat ging op een gegeven moment vanzelf.
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Zeeg de Vogel achter zijn drie-
wieler, een ‘Tempo Hanseat’.

Aan de overzijde van de weg het
pand van Driekus Ton en zijn

zoon Arie, die hier op Kanaal-
weg 44 een benzinestation ex-

ploiteerden. Rechts daarvan, op
nummer 42, de ‘Kapel’ van de

Nederlands Hervormde Gemeen-
te in Schenkel met boven de in-

gang de woning van koster Mar-
tinus Boudestein en zijn gezin.
Foto: collectie Cor de Vogel.



Mijn vader vond het wel gemakkelijk als hij bij een klant stond af te rekenen en
Zeeg alvast naar de volgende reed, meestal maar enkele tientallen meters ver-
derop. Het chauffeuren zat Zeeg jr. overigens al vroeg in het bloed, later is hij
dan ook internationaal vrachtwagenchauffeur geworden en dat zijn hele leven
gebleven. Als hij achter het stuur van de ‘Tempo’ zat zette hij om de politie te
misleiden telkens een hoed op, net zo één als mijn vader altijd droeg. Op een
keer vond Den Boon het vreemd dat de hoed wat laag boven het stuur uitstak.
Logisch want zo groot was Zeeg jr. toen nog niet. Den Boon draaide als een
speer zijn fiets, zette met grote snelheid de achtervolging in en betrapte zo mijn
broer achter het stuur. Mijn vader, die het van een afstand had gadegeslagen,
kreeg een fikse reprimande en Zeeg jr. een fikse bekeuring. En zo hebben we
wel meer akkefietjes gehad met die Den Boon, die ook bij de andere De Vogels
in Capelle beslist niet populair was“.

Met pijn in het hart
De gezondheid van groentehandelaar Zeeg de Vogel liet eind jaren vijftig aan-
houdend te wensen over, zijn vrouw en de jongens moesten steeds vaker en
langduriger bijspringen. Soms moest de wagen noodgedwongen weleens blij-
ven staan, waardoor de klanten tevergeefs op hun groenteboer wachtten. Om
die reden besloot hij op 45-jarige leeftijd, na een langdurige strijd met zichzelf
en pijn in het hart, te stoppen. In dezelfde periode werd bij hem MS vastge-
steld. Na een aantal jaren werd Bermweg 25 verlaten en in oktober 1969 ver-
huist naar Violierstraat 72. Daar, op dinsdag 19 januari 1971, overleed Zeeg de
Vogel, slechts 56 jaar oud.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- De heer C. de Vogel, Capelle aan den IJssel.
- Akten en registers Burgerlijke stand en Historisch Archief gemeente 

Capelle aan den IJssel.

HVC Nieuwsbrief winter 2017 pagina 29

De ‘Tempo Matador’ op de Ka-
naalweg. Rechts Zeeg de Vogel als

trotse eigenaar van het voertuig.
In het midden Zeeg jr.. De jongen

links is Jaap Belder, een vriend
van junior die senior graag een

handje hielp. Aan de overzijde van
de weg de Openbare Lagere

School 3 aan Kanaalweg 52, Ach-
ter de ‘Tempo’ de dienstwoning
van ‘bovenmeester’ L. de Boom.

Foto: collectie Cor de Vogel.
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GEDICHT VAN ARIE C. BROERE (1958)
Mijn kleine dorpje dat ik nooit vergeet,
Het was getuige van mijn lief en leed.

Mijn oude dorpje met uwe mooie dreven,
Waar is uw schoonheid toch gebleven.
Hoog water, oorlog en daarbij nog ruw geweld,
Hebben bijna al uw moois geveld.

Elke vreemdeling die stond verstomd,
En keek eens vol verbazing rond;
Naar al de pracht van de kastanjebomen,
Met de gedachten, het is hier goed te wonen.

De oude toren keek met zijne lieve oogen,
Als wij als Schaffelaar naar boven vlogen;
Maar als de klok dan dreunde door de lucht,
Dan renden wij als hazen op de vlugt.

De Groenedijk met al zijn noten bomen,
Die was van ons, en gooiden zonder schromen;
Met steen of stokken hout naar top,
Totdat er één, een stok of steen kreeg op z’n kop.

Het leefde van de vogelnesten, bloemen, bramen,
Waar was een plek waar gene jongens kwamen,
We sprongen slootje met een uitgetrokken poot,
Totdat er een paar gevallen waren in de sloot.

Dan kleeren uit en in de zon te drogen,
Spiernaakt, anders niet thuis te durven komen;
En dan als zoete jongens weer naar huis,
Gelukkig vader was toen nog niet thuis.

Maar als de bovenmeester stond in ’t hek,
Aan zijn lange goudsche pijp te rooken;
Dan liepen wij maar boven heen, niet gek!
Want als hij klachten kreeg, dan kon ’t er spo-

ken.

Kwam de Goudsche boot 
met passagiers en vracht,

Daar werd door ons al op gewacht.
Of kwamen er muzikanten met veel bombarie,
Ze hadden ons tot klant, maar centen larie.

Als de spuit geprobeerd moest worden,
Dan was het feest, we keken naar geen orde;
Hij is verrot en deugt niet zongen wij,
Maar als de straal op je gericht werd, 

dan vlug opzij.

Maar kwamen er soldaten met ransel en geweer,
Om inkwartiering voor de belasting schuld;
Dan sprongen alle jongens vol ongeduld,
Om ze te brengen naar den burgerheer.

Ze zijn voorbij mijn lieve jongensjaren,
Geloof gerust dat wij wel bengels waren;
Kon het ook anders, vader zelden thuis,
En voor moeder waren we een kruis.

‘K werd twaalf jaren, schooltijd naar de haaien,
Bij docter Van der Wissel pillen draaien,
Met medicijnen de gemeente rond,
Met dik gestopte kousen, en anderhalve klomp.

Maar als zaterdags half zes, 
’t werk was afgedaan,

Dan zag men op de stillen IJssel bootjes gaan;
De meisjes roeiden en zongen ’t hoogste lied,
De harmonica erbij, 

en gleden rustig door het riet.

Wat was die tijd toch rustiger dan heden,
Geen weggevaar, geen krant, 

geen politieke reden,
Ruim was het niet, dat is zeker en gewis,
Maar ‘k vraag me af, of het nu wel beter is.
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Een foto van dit onbekende schilderij van de hand van Arie Broere is afkomstig uit de
Verenigde Staten en werd spontaan toegestuurd door William Offerman. William is een
nazaat van Willem Offerman, kantoorhouder van het oude PTT-postkantoor aan Dorps-
straat 85, nu Dorpsstraat 145 en op het schilderij het eerste pand rechts. Te zien is de

Dorpsstraat in westelijke richting. Op de plaats van het hek uiterst links bevond zich eer-
der de oudste toegang tot de nieuwbouwwerf van Adrianus Vuijk, het huidige Vuykpark.

Voorbij het hek Dorpsstraat 92, het onderkomen van de Joodse slager Meyer Samuel
Poons. Rechts dus het postkantoor en de dienstwoning van de kantoorhouder, gevolgd

door het pand van notaris Hendrikus Marius de Vos. De schilder zelf omschreef de locatie
links onder in het schilderij als: ‘Dijkgezicht Cappelle a/d IJssel omst. 1900 CP.LH. sla-

gerij en werf Vuik R.H. Postkantoor’. 

Arie Broere (Arie Cornelis, 1885-1962) schreef niet alleen gedichten over zijn
geboorteplaats, maar tekende en schilderde er ook dorpsgezichten. In de foto-
collectie van de gemeente Capelle aan den IJssel bevinden zich 28 foto’s van
tekeningen van zijn hand, tekeningen in een impressionistisch-naïeve stijl,
welke in de visuele geschiedschrijving van Capelle beslist bijzonder mogen
worden genoemd. Broere heeft hiermee met gevoel voor detail, plekjes en pan-
den aan de Groenedijk en de Dorpsstraat zichtbaar gemaakt die voor zover be-
kend nooit zijn gefotografeerd. De getekende herinneringen van deze geboren
en getogen Capellenaar - die de kost verdiende als meester-plaatwerker op de
nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven en woonde aan de
Dorpsstraat - kunnen allemaal via www.capelleinbeeld.nl worden bekeken.

Paul Weyling
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De heer Frans van Es reageerde op een artikel in de najaarseditie 2017
van de HVC Nieuwsbrief.
Voor een objectieve beeldvorming van de geschiedenis graag uw aandacht
voor een gedeelte van de column van Piet Kaptein in Cultuurmix van 7 novem-
ber 2016 voor RTV Papendrecht. Dit als aanvulling op het artikel Wegeling’s
drukkerijen en De IJssel- en Lekstreek van Paul Weyling in HVC-Nieuws-
brief 2017-3, pag. 14-26.
“Mijn vader liet ons kinderen zijn memoires na, waarin hij veel aandacht be-
steedde aan de oorlogsjaren. Enige dagen na de onvergetelijke dinsdag van 6
juni 1944, die de geschiedenis in zou gaan als D-day, vroeg de heer Wegeling,
directeur van de drukkerij waar vader werkte, of die mee wilde werken aan het
drukken van het illegale Trouw . Wegeling vertelde door mensen van de orga-
nisatie Trouw te zijn benaderd omdat zij de ligging van de drukkerij in Kra-
lingseveer bijzonder gunstig vonden. Het zetsel zou door twee mensen worden
gebracht en het papier weer door twee anderen. Vader vertrouwde de zaak niet
en weigerde mee te werken, wat zijn baas laf achtte. Wel wilde hij Wegeling
zaterdag 17 juni na het einde van de diensttijd behulpzaam zijn bij het druk-
klaar maken van de pers. Toen de helpers van Wegeling, Van Dijk en Van den
Bos, arriveerden slaakte vader een zucht van verlichting toen hij om één uur de
poort van de drukkerij achter zich dicht trok. Een uur later reed een Duitse
overvalwagen het Elandplein op, waarna Wegeling’s drukkerij overvallen
werd en de Duitsers (red.) de drie mannen hardhandig arresteerden. Er bleek
verraad in het spel te zijn, wat na 55 dagen gevangenschap voor Wegeling uit-
liep in het staan voor een vuurpeloton in Kamp Vught.
De vraag is nu deze: was baas Hendricus Wegeling een held omdat hij het
waagde tegen betaling Trouw te drukken of Leendert Kaptein die voor het
welbevinden van zijn gezin koos? Met andere woorden was de een ‘goed’ en
de ander ‘fout’ of waren beiden ‘grijs’? Voor deze vraag zocht Arend Hulshof
een antwoord toen hij het verhaal van zijn overgrootvader in Rijpstra’s Onder-
gang – het lot van een burgemeester in oorlogstijd – uit wilde zoeken.” (ge-
noemd boek is een uitgave van Querido te Amsterdam)
(Drs P. Kaptein is voorzitter van de Culturele Raad van de gemeente Papen-
drecht, zijn vader Leendert Kaptein (1913-1990) werkte bijna z’n gehele actie-
ve leven bij Wegeling’s drukkerijen.)

REACTIES VAN LEZERS



DE STEENPLAATSEN VAN CAPELLE AAN DEN IJS-
SEL VERKRIJGBAAR IN HET HISTORISCH MUSEUM

Steenplaatsen (steenbakkerijen)
langs de Hollandsche IJssel waren er
al in de 14e eeuw. Ze fabriceerden
kleine bakstenen, gewonnen uit het
slib van de rivier, de ijsselsteentjes. 
In Capelle aan den IJssel waren zeker
vanaf de 16e eeuw steenplaatsen te
vinden. Maar rond 1910 was het afge-
lopen. De laatste drie Capelse steen -
plaatsen werden verkocht, de gebou-
wen afgebroken, er kwamen gebou-
wen, straten en parkjes. 
Een kunst werk langs de dijk (aan het

Rinus Terlouwpad), een straatnaam (Couwen hoekseweg) en het be-
schermd dorpsgezicht Oude Plaats, herinneren aan hun bestaan.
De auteurs van dit boek willen de Capelse steenplaatsen in de herinne-
ring terugbrengen. Tenslotte hebben deze eeuwenlang werk en inkomen
betekend voor een groot deel van de Capellenaren. De rook van de ovens
was van verre te zien en te ruiken. In de rivier werd het slib gebaggerd
en schepen voeren af en aan. IJsselsteentjes waren een gewild bouw -
materiaal, zelfs overzee. De IJssel voorzag in de grondstof, de boerenar-
beiders en hun gezinnen leverden de werkkracht en een paar families met
grondbezit en geld waren de bazen. Totdat maat schap pelijke en techni-
sche veranderingen het voortbestaan inhaalden.
De eerste drie hoofdstukken van dit boek behandelen de geschiedenis en
de processen van het steenbakken en de ijsselsteentjes (I), het maatschap-
pelijk onderzoek over de arbeidsomstandigheden rond 1900 (II), en Ca-
pelse steenbakkersfamilies in de 17e eeuw (III).
Daarna volgen drie hoofdstukken over de geschiedenis van drie Capelse
steenplaatsen: steenplaats de Oude Plaats, vanouds gelieerd aan het Slot
van Capelle, nu in de buurtaanleg nog te herkennen (IV), de vrijwel ner-
gens meer aan herkenbare steenplaats Mijnlieff/Den Boer in Capelle-
West (V), en de door familieverhoudingen en overgang naar de Franse
tijd ingewikkelde geschiedenis van de steenplaats Kouwenhoek, waar nu
de gemeente werf staat en de sculptuur met het silhouet van ovens en
turfschuren (VI). , te weten Schielands Hoge Zeedijk eaan’.
ISBN nr. 978-90-76217-28-4 € 14,95, voor leden € 9,95

voor alle leverbare boeken 
ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel
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