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LOCATIES WAAR DE HVC STRAKS WEER 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:
Plastiek ‘Kind, boom en vogel’ aan de zijmuur van de voormalige kleuterschool 

‘De Robbedoes’. Foto: Paul Weyling.

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

Het einde van deze druilerige oer-Hollandse zomer
nadert. En dat betekent, dat wij ons gaan bezig hou-
den met het opstarten van enkele activiteiten. 
Als eerste wil ik u wijzen op ons Historisch Museum,
gevestigd aan de Bermweg 13-15, dat al sinds 12 juni
de poorten weer opent voor bezoekers op de bekende
zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur. 
Op 11 september valt weer de Open Monumenten Dag
2021. Dan zal het museum al geopend zijn vanaf 10.00

uur ‘s ochtends. En daarmee gecombineerd is er een draaidag van het Jan Anne
Beijerinckgemaal. 
Gezien de nog immer heersende corona maatregelen van RIVM en kabinet zal
de Open Monumenten Dag in afgeslankte vorm plaatsvinden. Dus zonder de
historische schepen en de medewerking met de buurgemeenten. Hopelijk kun-
nen we dat volgend jaar wel weer bieden. 
Dit jaar vindt U bij deze Nieuwsbrief ingesloten de folder met een fietsroute
van ongeveer 10 kilometer langs de deelnemende organisaties. Het beginpunt
staat bij het Van Cappellenhuis met daarin de pas gerestaureerde
Regentenkamer, maar U kunt natuurlijk opstappen (of afhaken) bij ieder punt,
dat U aanspreekt.
Ook de Beeldbank is weer enige tijd druk aan het werk. Wij hopen, dat U geniet
van de historische foto’s, die regelmatig op Facebook gepubliceerd worden. En
dit is slechts een klein onderdeel van het werk dat door de ploeg vrijwilligers
daar verzet wordt. 
Helaas hebben we moeten besluiten om de educatieprojecten voor de hoogste
klassen van de basisscholen nog enige tijd uit te stellen. We hopen na iedere
vakantie dit besluit te kunnen herzien.
Het D&D huisje zal ook nog gesloten blijven, behalve op de OMD van 11 sep-
tember. 
Toch gaan we vol vertrouwen de nabije toekomst tegemoet. Ik wens U allen een
gezond en vrij najaar.

Irma Camijn-van Kuler, voorzitter
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HEROPENING REGENTENKAMER 
‘VAN CAPPELLENHUIS’
Donderdagmiddag 8 juli 2021 werd de Regentenkamer in het ‘Van Cappel-
lenhuis’ aan de Dorpsstraat 164 feestelijk heropend. Daarbij voerden burge-
meester Peter Oskam en mr. Simon de Stigter, voorzitter van de Van Cappel-
len Stichting, het woord. Prof. Dr. Roy Thurik, bestuurslid van de Van Cap-
pellen Stichting, sprak namens Maximum-directeur Mark van Buuren.

De op de eerste verdieping van het voormalige oude mannen- en vrouwenhuis
‘Van Cappellenstichting’ gelegen regentenkamer, heeft in het afgelopen jaar
een restauratie ondergaan. Hierbij is onder andere  het bijzondere goudleer
imitatie behang onder handen genomen. Daarnaast zijn de schilderijen van
Anna Maria van Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen met liefde en
zorg gerestaureerd. Ook het portret van Adrianus van Cappellen, de vader van
Anna Maria, is in oude luister hersteld. 
De regentenkamer in de Van Cappellenstichting, sinds 2007 kantoor en cen-
trum van kunst en cultuur ‘Van Cappellenhuis’, is de enige ruimte in het meer
dan 120 jaar oude Rijksmonument dat nog in originele staat verkeert en het bij-
zondere verleden van het gebouw voelbaar houdt. Het is één van de mooiste en
best bewaarde regentenkamers in Nederland. 
Tip van de redactie: Op Open Monumentendag te bezoeken!
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BRAND IN DE KERK
Op zondag 21 november 1954 werd ’s morgens om 9 uur brand gemeld in het
gebouw van de ‘Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt’ aan de Bermweg 332 in
Capelle-Schenkel. De blusploeg van ‘De Polder’, gestationeerd aan de Nar-
cisstraat, rukte meteen uit en was onder leiding van onderbrandmeester Jan
van Rijs (Johannes, 1920-2003) 4 minuten later ter plaatse. 
Het bleek te gaan om een brand in de
kerkzaal, waar door een oververhitte
kolenkachel en een verschoven as-
bestplaat de houten lambrisering en
een aantal vaste kerkbanken in brand
waren geraakt. Leden van de kerk
hadden voor de aankomst van de
brandweer vergeefs geprobeerd de
brand, die gepaard ging met een forse
rookontwikkeling, te blussen met em-
mers water. 
De brandweer ging het vuur te lijf met
één straal water en moest om de brand
effectief te kunnen bestrijden enkele
meters houten lambrisering en een
aantal kerkbanken slopen. Het nog
smeulende hout werd naar buiten af-
gevoerd en geblust door het in het wa-
ter van de ringvaart te dompelen.
Hierbij raakte hoofdbrandwacht Siem
van Loon (Simon Gijsbert, 1913-
1991) zodanig gewond aan zijn han-
den dat hij zich onder doktersbehan-
deling moest stellen. Ook de blus-
ploeg van ‘Keeten’ (Capelle-West),
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De smeulende houten lambrisering en de
dito kerkbanken werden aan de westzijde
naar buiten gebracht en vandaar ter blus-
sing in het water van ringvaart gedompeld.
In de deuropening ondercommandant M.J.
Noordam, links van hem bevelvoerder Jan
van Rijs en hoofdbrandwacht Joop van Ge-
mert (Johannes Adrianus Bastiaan, 1920-
2001) van de blusploeg ‘Polder’ (Capelle-
Schenkel). Foto: Piet Damsteegt, collectie

HVC-Beeldbank.

De achterzijde van de kerk aan de Berm-
weg, gezien vanaf de Kanaalweg met
rechts de blussende brandweerlieden.
Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-
Beeldbank. 



die onder leiding van onderbrandmeester Piet Brussee (Pieter, 1906-1995) om
9.20 uur ter plaatse kwam, werd ingezet. Daarnaast waren zowel de comman-
dant als de ondercommandant van de Capelse brandweer – de heren Rienk
Feenstra (Rienk Marses, 1920-2005) en M.J. Noordam - ter plaatse gekomen.
Na het blussen van de brand werd met vereende krachten de kerk in heel kor-
te tijd schoongemaakt, waarna ondanks de schade en brandlucht om 10.15 uur
de kerkdienst toch nog doorgang kon vinden. 

Paul Weyling
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GEREFORMEERDE KERK 
Het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Bermweg 332 in Capel-
le aan den IJssel, waarvoor de eerste steen werd gelegd op 1 september
1913, is op 5 maart 1914 in gebruik genomen. Na de Vrijmaking, zoals de
kerkscheuring in 1944 werd genoemd, splitste een vleugel van de Gerefor-
meerde Kerk zich af en vormde de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de an-
dere groep ging verder als Gereformeerde Kerk (synodaal). Omdat de Vrij-
gemaakten in de meerderheid waren (192 belijdende leden) bleven zij in het
bezit van het kerkgebouw en moest de Gereformeerde Kerk (67 belijdende
leden) omzien naar ander onderkomen. Dat werd in eerste instantie de OLS
III aan de Kanaalweg 52, in 1945 gevolgd door de Prins Alexanderschool
aan de Bermweg 69, waarna op 17 december 1953 aan de Freesiastraat 2 een
nieuw eigen kerkgebouw in gebruik kon worden genomen dat in de zomer
van 1968 de naam Immanuëlkerk kreeg. Rond 1970 werd het op dat moment
55 jaar oude kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gesloopt
om plaats te maken voor een nieuw, dat na een uitbreiding met enkele zalen
in 1985 de naam ‘De Voorhof’ kreeg. De ‘Immanuëlkerk’ is sinds 2001 het
onderkomen van ‘Uitvaartcentrum Capella’.

Paul Weyling 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
Bermweg 332 

Gereformeerde Kerk Synodaal, 
Freesiastraat 2
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KUNST IN HET HERONTWIKKELINGSGEBIED 
MEEUWENSINGEL
In het kader van de herontwikkeling van de locatie Meeuwensingel-
Roerdomplaan, wordt vrijwel zeker nog in 2021 gestart met de voorbe-
reidingen voor de sloop van een aantal gebouwen aldaar. Panden die
plaats moeten maken voor een parkachtig groengebied met nieuwe wo-
ningen, appartementen en schoolgebouwen voor de basisscholen ‘De Ho-
rizon’ en ‘Klim-Op’, evenals een uitbreiding van het bestaande gebouw
van de ‘Montessorischool Capelle’ en voorzieningen van de wijk.
Aangenomen mag worden dat er een plan van aanpak komt voor de herplaat-
sing van de in het herontwikkelingsgebied aanwezige kunst. Kunstwerken die
tot stand kwamen in het kader van een regeling waarbij 1% van de bouwsom
werd gereserveerd voor decoratieve aankleding in- aan- of bij schoolgebou-
wen. De bedoeling van deze regeling was de schoolgaande jeugd vertrouwd te
maken met kunst. Het gaat hier om het beeld ‘Kind met vogels’ en het cera-
misch muurplastiek ‘Kind, boom en vogel’ bij de Openbare Basisschool ‘Klim-
Op’ aan Roerdomplaan 86, het beeld ‘De wonderbare visvangst’ bij de Protes-
tants Christelijke Basisschool ‘De Horizon’ aan Roerdomplaan 88 en een
‘wandplastiek’ aan de gevel van de ‘Montessorischool Capelle’ voor katholiek
basisonderwijs aan de Reigerlaan 64.
‘Kind met vogels’
Het bronzen beeld ‘Kind met vogels’ is een schepping van Leen Droppert
(Leendert, 1930), de Vlaardingse beeldend kunstenaar, die ook het beeld ‘Pro-
metheus’ maakte dat aan de Rivierweg bij het gemeentehuis staat (zie HVC-
Nieuwsbrief jg. 34, nr.3, najaar 2020). ‘Kind met vogels’ werd onthuld bij de
ingebruikname van de openbare lagere Prof. Dr. G. van der Leeuwschool aan
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‘Kind met vogels’ op
13 augustus 1963 in

het plantsoentje voor
de ‘Prof. Dr. G. van

der Leeuwschool’. 
In het midden het ge-

bouw van kleuter-
school ‘De Robbe-
does’, Rivierweg 9

maar ook bereikbaar
vanaf de Roer -

domplaan. 
Foto: Piet Dam steegt, 
collectie HVC-Beeld-

bank.



de Roerdomplaan 88 dins-
dag 13 augustus 1963. Het
beeld stond op een mooi
plekje voor de school, op
een klein stijlvol plateau in
het midden van een plant-
soentje tussen het school-
plein en de openbare weg. 
In 1985 wordt de ‘Wet op
het basisonderwijs’ inge-
voerd en kleuter- en lagere
scholen samengevoegd tot
een nieuwe onderwijsvorm
voor kinderen van 4 tot 12
jaar: de ‘basisschool’. De
kleuterklassen en de klas-
sen 1 tot en met 6 van de
lagere school verdwijnen.
Daarvoor in de plaats ko-
men een onder- en een bo-
venbouw, verdeeld over de
groepen 1 tot en met 8. 
Voor het zover is moet het
schoolgebouw aan de nieu-
we situatie worden aange-
past. Al in 1984 wordt gestart met een verbouwing en het realiseren van een
verbindingsgang tussen de bijna Openbare Basisschool ‘Prof. Dr. G. van der
Leeuwschool’ en de dan zo goed als voormalige kleuterschool ‘De Robbe-
does’. Tegelijkertijd wordt een deel van het gebouw aan de zijde van de Roer-
domplaan geschikt gemaakt voor het huisvesten van de Protestants Christelij-
ke Basisschool ‘Het Kompas’. Ook wordt het schoolplein aan de nieuwe om-
standigheden aangepast, dit met als gevolg dat het bronzen beeld ‘Kind met
vogels’ vanuit het plantsoentje verhuist naar het deel van het plein dat aan de
‘Van der Leeuwschool’ is toebedeeld. Daar krijgt het een plaats aan de zuidzij-
de naast de nieuwe toegang tot het plein van de ‘Prof. Dr. G. van der Leeuw-
school’, welke naam na een fusie tussen de Openbare Basisschool ‘Bongerd’
op 2 september 1996 wordt gewijzigd in Openbare Basisschool ‘Klim-Op’.
Geen geweldige plek, zeker niet nadat het plein een staafmathekwerk als om-
heining kreeg. Jammer is ook dat het plateau waarop het ‘Kind met vogels’
rust, incompleet en ernstig beschadigd is. Maar wellicht wordt dat gerestau-
reerd en krijg het beeld een onderhoudsbeurt voor het op een betere meer re-
presentatieve plek bij het nieuwe schoolgebouw van de ‘Klim-Op’ wordt her-
plaatst!
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‘Kind met vogels’ in juli 2021 op het schoolplein van
OBS ‘Klim-Op’. Goed is te zien dat het plateau onder

het beeld beschadigd en incompleet is. 
Foto: Paul Weyling.



‘Kind, boom en vogel’
Aan de zijmuur van de voormalige
openbare kleuterschool ‘De Robbe-
does’ (1964-1985), sinds september
1996 Openbare Basisschool ‘Klim-
Op’, bevindt zich een ceramisch
muurplastiek met de naam ‘Kind,
boom en vogel’. Ook dit is een schep-
ping van de Vlaardingse beeldend
kunstenaar Leen Droppert, een muur-
plastiek dat is onthuld rond de ope-
ning van ‘De Robbedoes’ in 1964 en
eveneens de moeite waard te herplaat-
sen aan het nieuwe schoolgebouw of
een ander nieuw pand in het heront-
wikkelingsgebied. Het zal geen ge-
makkelijke klus worden maar ‘Willen
is kunnen’, naar het motto van Nij-
meegse Vierdaagse sinds 1909.
‘De wonderbare visvangst’
Het beeld ‘De wonderbare visvangst’,
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Het beeld ‘De wonderbare visvangst’.
Linksonder op het schoolplein van de‘Dr. 

J.H. Gunningschool’ Rubenssingel 2. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

Rechtsonder op het schoolplein van ‘De
Horizon’ aan de Roerdomplaan 88 in juli

2021. Foto: Paul Weyling.

‘Kind, boom en vogel’ van Leen Droppert,
gezien vanaf de Rivierweg in juli 2021.

Foto: Paul Weyling.



een schepping van beeldhouwer Gerard van Remmen (Gerardus Hermanus,
1920-1994) uit Voorburg, wordt op 15 oktober 1968 geplaatst op het school-
plein van de Hervormde ‘Dr. J.H. Gunningschool’ aan de Rubenssingel 2.
Deze in 1963 in gebruik genomen lagere school, krijgt na de komst van een
neutrale ‘Montessorischool’ in het pand, zonder te verhuizen als adres Paulus
Potterlaan 37. De ‘Gunningschool’ gaat in 1976 vervolgens samen met de Pro-
testants Christelijke School ‘Middelwatering’, die tot dan gevestigd is aan de
Reigerlaan 64. Gezamenlijk gaan ze verder als Protestants Christelijke school
‘Het Kompas’, waarna als Protestants Christelijke Basisschool ‘Het Kompas’
in augustus 1984 wordt verhuisd naar Roerdomplaan 88, een voormalig deel
van het schoolgebouw van de Prof. Dr. G. van der Leeuwschool’. ‘De wonder-
bare visvangst’ verhuist enige tijd later mee. Het beeld krijgt dan een plaats
bijna direct aan de straat, zo kort op de gevel en het hekwerk rond het plein
geen geweldige plek, maar wel zichtbaar vanaf de openbare weg. Ook dit
beeld verdient straks een betere plek bij het nieuwe schoolgebouw, waarvan de
naam sinds 1994 Protestants Christelijke Basisschool ‘De Horizon’ is.
‘Wandplastiek’

Op de gevel van de ‘Mon-
tessorischool Capelle’ aan
de Reigerlaan 64 bevindt
zich een ‘wandplastiek’,
een creatie van Ariana
Stam. Het kunstwerk is
onthuld in 1973, in de tijd
dat de Christelijk Nationa-
le School ‘Middelwate-
ring’ in het gebouw ge-
huisvest is. Hoewel de
‘Montessorischool Capel-
le’ net buiten het heront-
wikkelingsgebied valt en
nog niet zo lang geleden is
vernieuwd, is het ondanks
dat toch de moeite waard
het wandplastiek hier te
noemen. De school ligt ten-

slotte in de schaduw van het ambitieuze plan vandaar dat de buitenruimte rond
de school zal worden meegenomen bij de herinrichting van de locatie Meeu-
wensingel-Roerdomplaan.
‘Vlam van de Heilige Geest’
Prominent gelegen op de hoek van de Reigerlaan en de Rivierweg, direct naast
het herontwikkelingsgebied Meeuwensingel, staat het kerkgebouw van de Pro-
testantse wijkgemeente ‘De Hoeksteen’ met als dakbekroning de zeer zichtba-
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Het ‘wandplastiek van Ariana Stam aan de gevel van
de Montessorischool Capelle. Foto: Paul Weyling.



re, ruim zeven meter hoge
‘Vlam van de Heilige Geest’.
Deze bijzondere sculptuur, die
onder de Capellenaren vooral
bekend staat als ‘de tulp’, ‘de
ui’ of gewoon ‘dat ding op het
dak’, maakt ‘De Hoeksteen’,
samen met de mooie, stevige,
stoere vormgeving, het fraaie
metselwerk en het bijzondere
vormgegeven dak tot een bij-
zondere en imponerende ver-
schijning. Het is niet alleen een
baken voor de mensen die ge-
loven of lid zijn van de kerk,
maar ook een beeldbepalend
oriëntatiepunt voor degenen die
dat niet doen. ‘De Hoeksteen’
is met recht een (jong) ‘ge-
meentelijk monument’. Een
‘poort’, die door zijn uiterlijk
nadrukkelijk deel uitmaakt van
de identiteit van de wijk Middelwatering en het herontwikkelingsgebied Meeu-
wensingel als het straks is voltooid. De inrichting van het terrein rondom ‘de
kerk met de vork’, een typering die door omwonenden ook wel wordt gebruikt,
zal ook worden meegenomen in het te realiseren parkachtig groengebied met
woningen, appartementen en schoolgebouwen tussen Meeuwensingel, Roer-
domplaan, Reigerlaan en Rivierweg.

Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Gemeentegidsen.
- Beeldende Kunstwerken, 2001.
- Gebiedspaspoort Meeuwensingel.
- Dora Hoekstra - Paul Weyling. De Hoeksteen. 50 jaar in Capelle aan den

IJssel (2018).
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De ‘Vlam van de Heilige Geest’, de beeldbepalen-
de kroon op het dak van ‘De Hoeksteen’. 

Foto: Cees Hartmans.
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CAPELLE MIDDELWATERING IN BEELD
In het Huis Van De Wijk Middelwatering aan de Reigerlaan 66 is op vrijdag
3 en zaterdag 4 september 2021 een fototentoonstelling ingericht die een
beeld geeft van de opbouw van de wijk in de jaren 60 en 70. Het is onderdeel
van een reeks activiteiten voor de wijkbewoners, mogelijk gemaakt door het
Denk en Doe Mee! Fonds.
Een van de initiatiefnemers van deze activiteit,  Welzijn Capelle, benaderde
de Historische Vereniging Capelle voor hulp bij het inrichten van deze foto-
tentoonstelling.
De HVC Beeldbank beschikt over duizenden historische foto’s van Capelle en
kon dus voldoen aan de vraag om foto’s uit de jaren 60 en 70 uit het bestand
van de Beeldbank ter beschikking te stellen.
Zo zijn er beelden van de bouw van de Koperwiek, van sport, spel en vermaak
in de wijk, eerste palen die werden geslagen, scholen, bejaardenzorg enz.
Een zeer actieve werkgroep
vult dat bestand nog steeds
aan met nieuw materiaal. Be-
langstellenden kunnen via de
zoekfunctie van de website
op zoek naar voor hen inte-
ressant beeldmateriaal en is
de keus gemaakt, stuurt de
HVC tegen een kleine ver-
goeding de foto’s digitaal
naar u toe.
Met betaling van de gebruiks-
vergoeding wordt een éénma-
lig, niet-exclusief recht tot re-
productie van een beeld ver-
kregen. Alle geleverde
beelden blijven eigendom van
de Historische Vereniging
Capelle/Gemeente Capelle
aan den IJssel bij wie ook het
auteursrecht berust.



GIJSBERT DE BODE, MEESTER-SCHOENMAKER
Aan het einde van de 19e eeuw werd het meeste schoeisel al in fabrieken
vervaardigd. Schoenfabrieken hadden in voorgaande jaren geleidelijk
aan de plaats ingenomen van de ambachtelijke schoenmaker die toen in
zijn eigen werkplaats de klant de maat nam, het leer sneed, de zolen op-
zette en een schoen tot in de kleinste details met de hand afwerkte.
Het was vooral de té hoge prijs van de op deze wijze gemaakte schoenen waar-
door de plaatselijke schoenmaker het op de duur moest afleggen tegen de aan-
zienlijk goedkopere massaproducten. Deze waren hoofdzakelijk afkomstig uit
in de Noord-Brabantse Langstraat gevestigde leder- en schoenindustrie. Alleen
zij, die het zich financieel konden veroorloven of in verband met ‘moeilijke
voeten’ speciale wensen hadden, meldden zich nog voor handgemaakte schoe-
nen of laarzen van kwaliteitsleer bij de kleine zelfstandige ondernemer. Een en
ander betekende wel dat schoenmakers zich voortaan vrijwel uitsluitend bezig-
hielden met het repareren van al gedragen schoenen. Daarvoor bestond, on-
danks dat de meeste mensen niet meer dan één paar in hun bezit hadden, een
redelijke belangstelling. Nieuwe schoenen, ook die uit de fabriek, waren voor
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Schoolplaat op karton van rond 1900, getekend door Hendrik Jan van Lummel en 
uitgegeven door Kemink & Zoon te Utrecht.
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bijna iedereen duur, dus werden ze gerepareerd als ze kapot waren. De meeste
schoenmakers leerde hun vak in de praktijk, slechts een enkeling die zich dat
kon veroorloven ging daarvoor naar de schoenmakersvakschool.
Werk- en leertraject
De in Capelle aan den IJssel geboren Gijs de Bode (Gijsbert, 1894-1957), op
jonge leeftijd al geconfronteerd met de gevolgen van kinderverlamming, was
12 jaar oud toen hij in september 1906 in de leer ging bij de schoenmakerij van
de in Moordrecht geboren Jacob van Brandwijk (1877-1954) in de Brouwer-
straat in Rotterdam-Kralingen. Het schoenlappen bij dit kleine bedrijf beviel
Gijs zo goed dat hij zich in dit vak graag verder wilde bekwamen. Daarvoor
trok hij vier jaar later eerst naar Alblasserdam, waar hij in de buurt van de mo-
lens van Kinderdijk een nieuwe leermeester vond, om in 1913 te verkassen
naar de gemeente Strijen. Hier, in de Hoeksche Waard, trof hij opnieuw een er-
varen vakman. Deze leerde hem hoe hij schoenen moest aanmeten en vervaar-
digen, echt door en door ambachtelijk handwerk waar Gijs veel plezier in had.
De in ‘Strien’ opgedane kennis en ervaring leidde tot het behalen van het di-
ploma ‘meester-schoenmaker’, de kroon op een jarenlang gevolgd werk- en
leertraject.
Eigen baas
In december 1914, een maand na zijn huwelijk met Teuntje Schouten (1895-
1986), begon Gijs voor zichzelf. Zijn eerste schoenmakerij vestigde hij aan de
Nijverheidstraat in een woning die nummer A 116 droeg. Dat moet nabij of te-
genover de scheepswerf van Marckmann & Faasen, de latere IJsselwerf, zijn
geweest. Het verblijf daar was van betrekkelijk korte duur. In het voorjaar van
1918 verplaatste Gijs zijn bedrijfje naar de Sionstraat 30a in Rotterdam-Kralin-
gen, de gedachte was dat daar meer klandizie kon worden aangeboord, om in
maart 1928 te verkassen naar Waterloostraat 139b. Het zou niet de laatste keer
zijn dat schoenmaker De Bode een adreswijziging aan Burgerlijke Stand en

Ansichtkaart van de
Da Costastraat in
het ‘Uitbreidings-
plan Capelle West I’
(het huidige Kra-
lingseveer), gezien
vanaf de kruising
met de Bilderdijk-
straat (vanaf 1941
Zebrastraat) in zui-
delijke richting, uit-
gegeven door J. Stof-
fels. Collectie: Paul
Weyling. 
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Bevolkingsregister moest doorgeven. Begin april 1930 keerde de familie na-
melijk terug naar Capelle aan den IJssel, waar in het ‘Uitbreidingsplan Capel-
le West I’ (het huidige Kralingseveer) Da Costastraat 124b1 werd betrokken.
Om een jaar later alweer te verhuizen naar nummer 148 in dezelfde straat. Ook
hier woonde en werkte Gijs slechts kort, want in januari 1932 pakte de familie
de Bode de boedel opnieuw in om zich te gaan vestigen aan de Vondelstraat
nummer 282, eveneens in de nieuwe wijk aan de Capelse kant van de IJssel-
mondselaan.
Naar de Dorpsstraat
Of verhuizen inmiddels een tweede na-
tuur was geworden vertelt het verhaal
niet, zeker is wel dat in september 1935
een nieuwe weg werd ingeslagen aan
Dorpsstraat 74, waar in het voormalige
woon-winkelpand van manufacturier
Klaas van Dam (1902-1948), naast de
schoenmakerij in het onderhuis, op dij-
kniveau eveneens een schoenenwinkel
werd geopend. Al snel bleek dat het on-
derbrengen van de schoenmakerij in het
onderhuis een geheel verkeerde keuze
was. Bij zeer hoog water in de Holland-

Dorpsstraat 74, de voormalige
woning, winkel en werkplaats
van Gijs de Bode in de tijd dat
deze in gebruik was bij Leen de
Jong (Leendert Pieter, 1887-
1962) koopman in aardewerk en
glas, die na De Bode in 1937 in
het pand trok. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

Advertentie uit de IJssel en Lekstreek 
najaar 1935.

1 Na de annexatie op 1 augustus 1941 van het ‘Uitbreidingsplan Capelle West I’
(het huidige Kralingseveer) door de gemeente Rotterdam werd de naam op 16
december 1941 gewijzigd in Buffelstraat.

2 Na de annexatie op 1 augustus 1941 van het ‘Uitbreidingsplan Capelle West I’
(het huidige Kralingseveer) door de gemeente Rotterdam werd de naam op 16
december 1941 gewijzigd in Elandstraat.
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sche IJssel, een verschijnsel dat zich in combinatie met storm en springvloed
tijdens herfst en winter vrij geregeld voordeed, drong het rivierwater het on-
derhuis binnen en moest telkens ‘voor het water kwam’ het onderhuis met
spoed worden ontruimd. De ergernis, die de steeds terugkerende ‘natte boel’
opleverde, werd op een gegeven moment zo groot dat men besloot het pand te
verlaten. Bij dit besluit speelde mede een rol dat er in de winkel - het was cri-
sistijd - te weinig schoenen werden verkocht om van een rendabele exploitatie
te kunnen spreken. Opnieuw verhuizen dus, voor het laatst naar later zou blij-
ken. In ‘De IJssel en Lekstreek’ van vrijdag 12 maart 1937 kon worden gele-
zen dat ‘Schoenhandel G. de Bode’ was verplaatst naar Dorpsstraat 44, zo’n
600 meter verderop in de richting van Rotterdam. Daar, tegenover de afrit naar
de Raadhuisstraat werd van twee onder één kap de linker woning betrokken,
een pand dat in het najaar van 1909 voor rekening van Simon Benard was ge-
bouwd op de plaats van de ‘karrestoep’3 van de opgeheven steenplaats ‘de
Oude Plaats’. Om ter plaatse niet nog een keer met een regelmatig onderlopen-
de werkplaats te worden geconfronteerd, werd deze veiligheidshalve in de
voorkamer op dijkniveau ingericht. Net als voorheen lag ook nu het werkver-
trek vol met handgereedschap en leesten en wie buiten op de stoep stond kon
de leerstik-naaimachine horen snorren.
G. de Bode Mr. Schoenmaker 
Of Gijs nu reparaties uitvoerde of met de mandfiets onderweg was naar klan-
ten om schoenen op te halen en terug te bezorgen, het was altijd Teuntje die bij
het gaan van de bel naar de voordeur kwam. Zij nam reparatiewerk in ont-
vangst en rekende af met klanten die gerepareerde schoenen of tassen kwamen
ophalen. Het liefst zag zij dat men daarbij contant betaalde, maar net zoals bij
de kruidenier en andere neringdoenden ging het vaak ‘op de pof’. Dit ‘poffen’

Herbestrating van de op- en
afrit van de Dorpsstraat naar

de Raadhuisstraat in mei 1964.
Boven aan de dijk, in de linker

van de twee woningen onder
één kap, woonde Gijsbert de

Bode en zijn familie. Foto:
Piet Damsteegt, collectie

HVC-Beeldbank.

3 Een verlaging in de dijk waardoor het transport van klei en stenen tussen de
kade buitendijks en de steenplaats binnendijks plaatsvond. In het stormseizoen
werd dit gat in de dijk gedicht met planken en klei.
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bezorgde haar of de kinderen extra werk. Zij moesten tegen wil en dank achter
vaders centen aan. Een alternatief was er niet. Deed je niet mee aan het poffen,
dan gingen de klanten naar een concurrent die overigens in hetzelfde schuitje
zat. Regelmatig konden Gijs en Teuntje naar hun centen fluiten omdat klanten
niet wilden of konden betalen. Ondanks dat bleef de schoorsteen bij De Bode
naar tevredenheid roken en werden er als gevolg van het geleidelijk aan uitdij-
ende Capelle aan den IJssel geregeld nieuwe klanten binnengehaald. Zij wer-
den niet in de laatste plaats gelokt door het fraaie uithangbord aan de gevel in
de vorm van een laars met daarop als tekst: ‘G. de Bode Mr. Schoenmaker’.
Gijs, nog niet eerder zo lang honkvast, woonde en werkte hier tot aan zijn
overlijden in september 1957. Hij werd daarna niet alleen door zijn gezin ge-
mist, maar idem dito door de kinderen uit de buurt. Zij liepen bij hem de deur
vaak plat om oude, versleten hakken te bietsen, hakken die gebruikt werden bij
het klassieke kinderspelletje ‘hinkelen’, dat wil zeggen ‘springend lopen op
één been’.

Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Rotterdam.
- Oud-archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunningen 19 (1899) en 24 (1909). 
- Aart en Corrie Zwijnenburg (2011). 

Links: Schoenmaker Gijs de Bode met de
mandfiets ‘langs de weg’. Foto: verzameling
Aart & Corrie Zwijnenburg.

Schoenmaker Gijsbert de Bode en echtgenote
Teuntje Schouten bij hun 40-jarig huwelijk 17

december 1954. Foto: verzameling Aart &
Corrie Zwijnenburg.



NIEUW IN DE HVC BIBLIOTHEEK
Onlangs is het boek ‘Het koloniale verleden van Rotterdam onder redac-
tie van Gert Oostindië toegevoegd aan de collectie in de HVC biblio-
theek. Een boek gewijd aan het koloniale en slavernijverleden van Rot-
terdam. 
Het werd geschreven nadat de gemeente Rotterdam op-
dracht had gegeven dat verleden van de stad te onderzoe-
ken. Dat het toch terecht is gekomen in onze - Capelse - bi-
bliotheek is voortgekomen uit het feit dat het boek een klein
stukje Capelse geschiedenis bevat en dat de HVC er in
wordt genoemd.
Eén van de auteurs, Esther Captain, heeft (door Paul Wey-
ling geschreven) artikelen uit de HVC Nieuwsbrief  als
bron gebruikt: over het woonoord IJsseloord  en het inmid-
dels verdwenen Chinees-Indisch restaurant ‘China’  van het Slotplein. Zelfs de
gift van 2500 euro die de HVC vanwege dit artikel van ‘China’ kreeg wordt in
de tekst van het boek vermeld. Ook de werkgroep Gedenkboek Panggajo over
de geschiedenis van de Molukkers in Capelle wordt als bron genoemd.
Het boek is ter inzage beschikbaar voor HVC leden in het Historisch Museum
aan de Bermweg.
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150 JAAR BEIJERINCK GEMAAL
De tentoonstelling ‘150 jaar J.A. Beijerinckgemaal’ is weer voor het
publiek geopend. Iedere zaterdag bent u welkom aan de Bermweg 13
tussen 13.00 en 16.00 uur. Door corona was het museum geruime
tijd gesloten maar inmiddels is het weer mogelijk om bezoekers te
ontvangen.
Het oorspronkelijke stoomgemaal heeft een grote rol gespeeld in de
drooglegging van de veenplassen ten oosten van Rotterdam, waarvan
alleen de Kralingse Plas is overgebleven. Op de drooggevallen grond
verrezen Rotterdamse en Capelse wijken als Ommoord, Het Lage
Land, Schollevaar en Schenkel.
De Historische Vereniging Capelle heeft in het voormalige ketelhuis
het Historisch Museum ingericht en toont aan de hand van een ma-
quette, foto’s en voorwerpen de ontwikkelingen in de Polder Prins
Alexander.
De authentieke machinekamer van het monumentale Beijerinckge-
maal vormt onderdeel van de expositie.
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DE GROTE ‘BÜSSING’
De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkoope Autobus-
diensten (M.E.G.G.A.) hield zich niet alleen bezig met de exploitatie van
de buslijn tussen Capelle-Dorp en Rotterdam-Oostplein (na februari
1930 Oostzeedijk), maar ook met een ‘Handel in Automobielen en Motor-
rijwielen, Banden in alle maten en merken, alsmede in alle Onderdeelen,
Benzine, Oliën en Vetten’. De M.E.G.G.A. (1922-1942) kon de Capellena-
ren eveneens van dienst zijn met een ‘Laadstation voor Accumulatoren,
een Moderne Reparatie-Inrichting, Luxe Verhuur-Inrichting, Stalling en
Onderhoud’, bustochten en carrosseriebouw.
Carrosseriebouw
De M.E.G.G.A. startte rond 1933, acht jaar na de ingebruikname van de nieu-
we en moderne garage met kantoor en woonhuis aan de Alexanderstraat 2 en 4
in de ‘Oude Plaats’, met het bouwen van carrosserieën op een gekocht stan-
daard- of zelf verzwaard dan wel verlengd fabriekschassis voor derden en het
eigen autobusbedrijf. De focus lag op maatwerk met een voorliefde voor het
gebruik van degelijk en zwaar uitgevoerd materiaal, wat resulteerde in stevig
en robuust koetswerk dat soms te zwaar uitviel. De mannen van de
M.E.G.G.A. waren trots op hun bedrijf en de carrosserieën die ze (ver)bouw-
den. Zo ook op de autobus op de hierbij geplaatste foto’s, oorspronkelijk een
chassis van de Duitse vrachtwagenfabrikant ‘Büssing’ uit een serie bestemd
voor het ‘Berliner
Verkehrsbetriebe’
(BVG), het  stads-
vervoerbedrijf van
Berlijn. M.E.G.G.A.
-directeur/eigenaar
Kees Rave stijn
(Co rnelis, 1887-
1955) kocht dit
chassis in januari
1929 op de 19e
tentoonstelling van
de ‘Nederlandsche
Vereeniging De
Rijwiel- en Auto-
mobiel Industrie’
(RAI) in Amster-
dam, bij de verte-
genwoordiger voor
Nederland en Ko-
loniën van ‘Büs-
sing’: Adr. Beers

De Plantsoenstraat rond 1935 met drie autobussen van de
M.E.G.G.A.: een ‘Büssing’ (wagennr. 6), de grote ‘Büssing’
(wagennr. 10) en de ‘Lancia’ (wagennr. 3). Achter de bussen

links Plantsoenstraat 9 (1925), de woning van touwslager Leen-
dert Stolk (1879-1961), in het midden ‘het dienstgebouw’ (1928)

van het ‘Rotterdamsche Gasbedrijf’ met huisnummer 11 en
rechts de Alexanderstraat met woning, kantoor en garage van

de M.E.G.G.A. (1925). Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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uit Den Haag. Het chassis,
genummerd 10134, werd
kort na de RAI-tentoonstel-
ling afgeleverd bij carros-
seriebouwer Verheul in
Waddinxveen en in op-
dracht van M.E.G.G.A. in-
gekort tot de in Nederland
maximaal toegestane lengte
van 9 meter plus voorzien
van een bus-opbouw met
36 zitplaatsen. De autobus,
die vooral toertochten ging
maken en in het bedrijf de
grote ‘Büssing’ werd ge-
noemd, kreeg bij de inge-
bruikname het cijfer 10 als
wagennummer, plus het op
zaterdag 11 mei 1929 af-
gegeven en persoonsge-
bonden kenteken H727401. 
In 1936 werd de grote
‘Büssing’ in de eigen car-
rosseriebouwafdeling gemoderniseerd en van een gestroomlijnde opbouw

De grote ‘Büssing’ met de nieuwe M.E.G.G.A. carrosse-
rie in 1937 in de Waterloostraat, direct na de metamor-

fose en de voltooiing daarvan. Links de zijgevel van
Alexanderstraat 6, het hoekhuis van een rijtje van drie

gebouwd in 1931. Rechts achter de verbouwde bus, Wa-
terloostraat 1, 3 t/m 7, een blokje van vier dat werd op-
geleverd in 1936. V.l.n.r.: Kees Slingerland, zijn zoontje
Bas, Cees Burger, Janus van Rijswijk en Hendrik Blom,

chauffeurs en monteurs van de M.E.G.G.A. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

1 Tussen 1905 en 1950 werden nummerbewijzen voor auto’s uitgegeven door de
provincie. Een nummerbewijs werd toegekend aan de eigenaren van auto’s, wel-
ke een plaat met dat nummer als kenteken op hun auto moesten bevestigen. Elke
provincie had een eigen letter, gevolgd door een nummer. Kentekens uit Zuid-
Holland begonnen met de letter H. In 1951 werd de provinciale registratie ver-
vangen door een landelijk aan het voertuig gebonden systeem. Pas in 1956 wer-
den de laatste nog in omloop zijnde provinciale nummerbewijzen vervangen. 

De grote ‘Büssing’ met de nieuwe
M.E.G.G.A. carrosserie en Kromhoutmotor
in 1937 in de Waterloostraat. De man die
trots bij het indrukwekkende torpedofront
van de bijna nieuwe autobus poseert is
chauffeur, monteur en carrosseriebouwer
Kees Slingerland (Cornelis, 1904-1980).
Links de zijgevel van Alexanderstraat 6,
rechts de zijgevel van de werkplaats en ga-
rage van de M.E.G.G.A., Alexanderstraat 4.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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voorzien met 34 zitplaatsen, twee minder dan in de oorspronkelijke uitvoering
van Verheul. Ook werd in eigen beheer de ‘Büssing’ benzinemotor vervangen
door een dieselmotor van de Kromhout Motoren Fabriek uit Amsterdam-
Noord. Een door zijn lage brandstof- en smeerolieverbruik populaire 5 LW 68
pk viercilinder, die door Kromhout onder nummer 7757 in licentie van de be-
kende Engelse dieselmotorenfabriek L. Gardner & Sons uit Manchester (Hul-
me) werd vervaardigd. 
Overname door RET
Vrijdag 15 mei 1942 liep de con-
cessie van de M.E.G.G.A. voor de
buslijn van Capelle-Dorp via Kra-
lingseveer naar de Oostzeedijk in
Rotterdam af. Onderhandelingen
voor een nieuwe vergunning liepen
op niets uit, waarna deze halverwe-
ge maart 1942, onder druk van Ge-
deputeerde Staten van Zuid-Hol-
land en de gemeente Rotterdam,
werd overgeschreven naar de Rot-
terdamse Elektrische Tram NV
(RET). Vanaf 1 mei 1942 werd het
traject tussen Capelle-Dorp en Rot-
terdam-Oostzeedijk bediend door
de RET. Dit onder de lijnaandui-
ding E en voorlopig opererend
vanuit de door de Rotterdammers
overgenomen garage aan de
Alexanderstraat. De RET nam
even eens het personeel en de zes
overgebleven autobussen over, ter-
wijl de carrosserieafdeling ophield
te bestaan. Wat betreft de autobussen ging het om vijf Kromhouts met een
M.E.G.G.A.-opbouw (waarvan er één nog in aanbouw was en pas na de oorlog
op de weg zou komen) en de grote ‘Büssing’, die bij de RET onder wagen-
nummer 25 en met vermoedelijk HZ-691362 als laatste kenteken tot 1947 in
dienst zou blijven en daaropvolgend werd gesloopt. 

Paul Weyling
2 Vanwege de toename van het aantal auto’s kwam er in 1932 in de provincie
Zuid-Holland een tweede letter bij: HZ. In 1947 was de HZ serie op en volgde de
lettercombinatie HX. In 1951 werd dit aan de eigenaar van het voertuig gebon-
den systeem vervangen door het kentekensysteem zoals we dat tegenwoordig nog
kennen. Pas in 1956 werden de laatste nog in omloop zijnde provinciale num-
merbewijzen vervangen. 

Het in 1925 in gebruik genomen complex van
de M.E.G.G.A., Alexanderstraat 2 en 4 in de
‘Oude Plaats’. De RET bleef na de overname
in 1942 nog vijf jaar gebruik maken van de

werkplaats en de garage. In april 1947 werd
het pand afgestoten en verhuisde personeel,
materiaal en materieel naar de in de bezet-
tingstijd gebouwde werkplaats en busremise
van de RET bij het Waalhavengebied in Rot-

terdam-Charlois. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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GRIEKSE SCHEPEN, GEBOUWD BIJ VUYK, 
ALS EERSTE DOOR DE SLUIS VAN DE 
STORMVLOEDKERING IN DE HOLLANDSCHE IJSSEL
Een van de mooiste opdrachten uit het bestaan van de nieuwbouwwerf van A.
Vuyk & Zonen’s Scheepwerven N.V. aan de Dorpsstraat was die van drie bij-
na gelijke motorvrachtschepen voor de in Londen gevestigde Griekse wilde
vaart1 rederij A.G. Pappadakis & Company Limited. Het ging achtereenvol-
gens om het m.s. ‘North Duchess’, het m.s. ‘North Marchioness’ en het m.s.
‘North Viscountess’. Drie fraai gelijnde zeeschepen van het gesloten shelter-
decktype, waarvan de bouw in Capelle- en Krimpen aan den IJssel met trots en
interesse werd gevolgd.
De ‘North Duchess’ (bouw-
nummer 736) en de ‘North
Marchioness’ (bouwnr. 737)
meetten 12.300 ton en waren
135,30 meter lang en 18,75
meter breed, de ‘North Vis-
countess’ (bouwnr. 739) was
iets groter en mat 14.579 ton,
is 143,25 meter lang en 19,70
breed. De schepen hadden
vijf laadruimen, drie vóór en
twee achter de brug, terwijl
de machine-installatie be-
stond uit een enkelwerkende
tweetact dieselmotor met een
vermogen van 4200 APK van
de Zwitserse motorenfabrikant ‘Sulzer’. De kiel van de ‘North Duchess’ werd
gelegd in mei 1957 waarna het schip op woensdag 18 december 1957 te water

De ‘North 
Duchess’ op dins-
dag 25 juni 1957. 
Geheel op de ach-
tergrond links de

Kerk laan en rechts
de Dorpskerk.

Foto: Bart Hof-
meester, 

© Roel Dijkstra.

De ‘North Duchess’, gezien
vanaf de IJsseldijk in Krim-
pen aan den IJssel, kort voor
de tewaterlating woensdag 
18 december 1957. 
Foto: Bart Hofmeester, 
© Roel Dijkstra.
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kon worden gelaten. Aansluitend werd op dezelfde helling de kiel gelegd voor
zusterschip ‘North Marchioness’, die op dinsdag 17 juli 1958 van stapel liep.
Direct daaropvolgend volgde de kiellegging van de ‘North Viscountess’, welk
schip op woensdag 2 september 1959 van de helling gleed. 
Nieuwe werkwijze 
De ‘North Duchess’ was het eerste schip dat bij Vuyk werd gebouwd volgens
een nieuwe door bedrijfsleider Arie van der Werff (1901-1962) bedachte me-
thode voor het uitslaan van scheepsbeplatingen. Een vinding waarvoor octrooi
werd aangevraagd. Het idee van ‘baas Van der Werff’ kwam tot stand nadat
Vuyk was overgegaan op sectiebouw, het vooraf bouwen van scheepsonderde-
len die in de lasloods werden afgelast en later op de helling samengevoegd. De
nieuwe werkwijze voorzag ook in een optimaal gebruik van de automatische
brand- en lasmachines en het zover als mogelijk doorvoeren van rechte lasna-
den aan de te verwerken scheepsbeplating. Hierbij werd vooraf vastgesteld
welke contourlijnen de te verstouwen staalplaten moesten hebben, ook bij die
voor de cascobodem en de huidbeplating. Dankzij de nieuwe methode werd er
sneller gebouwd met als voordeel dat er minder arbeid en materiaal nodig was
en er meer schepen op dezelfde helling gebouwd konden worden. 
Concurrerend was ook het uitstekende laswerk dat zorgde voor een mooiere
gladde en strakke romp die er naar men zegt bij de concurrentie soms uitzag
als een dambord. Mr. Martin Culucundis, mededirecteur van rederij A.G. Pap-
padakis & Company Ltd., was bij de tewaterlating van de ‘North Marchioness’
dinsdag 17 juli 1958 dan ook vol lof over de gladde strakke romp van de toen
al varende ‘North Duchess’. ‘Zulk mooi laswerk’, aldus de Griek, ‘had hij nog
nergens ter wereld gezien.’
ARIE VAN DER WERFF (1901-1962)
De op dinsdag 26 februari 1901 in Moordrecht geboren
Arie van der Werff kwam in 1922 voor het eerst in
dienst bij de scheepswerf van A. Vuyk & Zonen. Drie
jaar later vertrok hij naar de ‘N.V. Scheepsbouwmaat-
schappij v/h firma H. Schouten’ in Muiden, om in juli
1928 weer bij Vuyk terug te keren. Slechts twee maan-
den later verliet Van der Werff de firma Vuyk opnieuw
voor een tweede dienstverband bij de scheepsbouwer in
Muiden, waar vooral schepen werden gebouwd voor de
visserij. Dit om in 1937 voor de derde maal bij de scheepswerf van Vuyk aan
de slag te gaan, nu als bedrijfsleider. Om gezondheidsredenen werd ‘Baas
Van der Werff’ in 1956 opgevolgd door ir. Snoek, waarna hij zich tot aan zijn
overlijden donderdag 15 maart 1962 bezighield met werkvoorbereiding en
planning. Naast zijn werk bij Vuyk was Van der Werff, die woonde aan
Kerk laan 24, van 1 juni 1942 tot 1 februari 1950 vrijwillig commandant bij
de Capelse brandweer.
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De ‘North Duchess’, als eerste door de nieuwe sluis 
Het motorvrachtschip ‘North Duchess’ maakte al voor de officiële overdracht
aan de Griekse reder geschiedenis. Dit omdat zij op dinsdag 18 maart 1958,
gesleept door de sleepboten ‘Afrika’, ‘Australië’, ‘Noordpool’ en ‘Turkije’ van
de sleepdienst v/h. P. Smit jr., als eerste grote zeeschip door de sluis van de
toen nog niet voltooide Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel voer. Een
spannend moment! Niet alleen voor de scheepbouwers Vuyk en de slepers van
Piet Smit, doch ook voor Rijkswaterstaat en de aannemer van dit eerste Delta-

werk: de Deense firma Christiani & Nielsen. Naast genoemde betrokkenen
werd de imposante expeditie eveneens gadegeslagen door honderden belang-
stellenden van zowel de Capelse als de Krimpense oever. Oorspronkelijk had
het transport een dag eerder plaats moeten vinden, maar werd het vanwege de
vrij krachtige dwarswind van kracht 5 op de schaal van Beaufort 24 uur uitge-
steld. De sleepboten hadden in eerste instantie weinig moeite de bijna 19 me-

De ‘North Duchess‘op weg
naar de sluis. Links op de

achtergrond de betonfabriek
van Feenstra, Ketensedijk 10.
Foto: Rijkswaterstaat, collec-

tie HVC-Beeldbank. 

De ‘North Duchess’ in de sluis, gezien vanaf de westelij-
ke heftoren aan de Capelse zijde van de Stormvloedke-
ring. Foto: Rijkswaterstaat, collectie HVC-Beeldbank.

De ‘North Duchess’ bijna
door de sluis. Rechts is nog

net het achterdek van de
sleepboot ‘Afrika’ te zien.

Foto: Ary Groeneveld, 
collectie Stadsarchief 

Rotterdam.
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ter brede ‘North Duchess’ tijdens het kenteren van het tij door de aan beide zij-
den geopende 24 meter brede schutsluis te loodsen. De sleepboot ‘Afrika’
stond vast ‘op de kont’, de ‘Australië’ bovenstrooms op het voorschip, terwijl
de ‘Noordpool’ en de ‘Turkije’ bij het invaren van de 120 meter lange sluis-
kolk voor de juiste koers zorgden. Echter toen het schip zich halverwege de
sluis bevond moesten de sleepboten als gevolg van een plotselinge opstekende
windvlaag ‘aan de bak’. De Australië gaf de ‘North Duchess’ op dat moment
iets te veel speling met als gevolg dat het schip de houten bekisting rondom de
basculebrug raakte en kraakte. De schade aan het schip bleef daarbij gelukki-
gerwijs beperkt tot een paar flinke schrammen, krassen en enkele deukjes.
Licht beschadigd aan bakboord werd het schip daarna zonder ‘sores’ verder
gesleept en iets voorbij de monding van de Hollandsche IJssel in de Nieuwe
Maas onder een inmiddels stevige bries met de boeg richting zee gedraaid.
Vervolgens werd met de ‘Australië’ en de ‘Turkije’ op kop, de reis richting de
Schiedamse scheepswerf ‘Nieuwe Waterweg’ voortgezet, waarbij de sleepbo-
ten ‘Afrika’ en ‘Noordpool’ het achterschip in bedwang hielden en zonder pro-
blemen de bruggen over de Koningshaven werden gepasseerd. In Schiedam
werden in een dok van werf ‘Nieuwe Waterweg’, sinds 1925 een zelfstandige
dochter van de ‘Rotterdamsche Droogdok Maatschappij’, de laatste klussen
uitgevoerd. Vandaar vertrok de ‘North Duchess’ op 26 maart 1958 naar zee
voor een driedaagse proefvaart, waarna het schip op zaterdag 19 april 1958 op
een ligplaats aan de boeien in de Rotterdamse Maashaven aan reder Pappada-
kis werd overgedragen.
‘North Marchioness’, tweede en eerste
Woensdag 22 oktober 1958 werd de Algerabrug en de Stormvloedkering in de
Hollandsche IJssel door minister van Verkeer en Waterstaat a.i. ir. H.B.J. Wit-
te (Herman Bernard Jan, 1909-1973) officieel in bedrijf gesteld. De twee hef-
torens aan de oostzijde van het complex waren toen nog niet gereed. Was de
‘North Duchess’ op 18 maart 1958 het eerste bij Vuyk gebouwde zeeschip dat

De ‘North Du-
chess’ in de mon-
ding van de Hol-
landsche IJssel,

kort voor het
schip in de Nieu-
we Maas met de

boeg richting zee
wordt gedraaid.

Aan bakboord de
sleepboot ‘Tur-

kije’. Foto: Bart
Hofmeester, 

© Roel Dijkstra.
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door de sluis van het kering-complex werd geloodst, ook de ‘North Marchio-
ness’ was op donderdag 4 december 1958 de eerste. Dat wil zeggen, als eerste
na de officiële ingebruikname van de Hollandsche IJsselkering en de opening
van de Algerabrug zeven weken eerder. Ook nu mocht de doorvaart zich ver-
heugen in de komst van geïnteresseerde dorps- en streekgenoten. Onder de be-
langstellenden meerdere ‘hoge pieten’ van Rijkswaterstaat en de Provincie
Zuid-Holland, het Capelse gemeentebestuur en leden van de gemeenteraad.
Bijzonder was dat in de lokale pers werd gemeld dat het oponthoud op de Al-
gerabrug slechts 15 minuten betrof en de file aan beide zijden van de brug niet
groter was dan ongeveer 13 auto’s!  Na deze eerste ‘officiële’ passage, die
door weinig wind zeer vlot en geheel vrij van de sluiswanden verliep, sleepten
vier sleepboten van v/h P. Smit jr., de ‘North Marchioness’ naar de scheeps-

De ‘North Marchi-
oness’ op 4 decem-
ber 1958 als eerste
door de sluis na de
officiële ingebruik -
name van het ke-
ringcomplex. Stuur-
assistentie wordt
verleend door de
sleepboot ‘Zuid-
pool’. 
Foto: Bart Hof-
meester, © Roel
Dijkstra

De ‘North Marchi-
oness’ op de hel-

ling, gezien vanaf
de toren van de
Dorpskerk, kort

voor de tewaterla-
ting dinsdag 17 juli
1958. Links en mid-

den onder de
Dorpsstraat. Foto:

Bart Hofmeester, 
© Roel Dijkstra
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werf ‘Nieuwe Waterweg’ in Schiedam. Daar werden in een dok, net als bij
haar oudere zuster in maart, de laatste klussen aan het schip uitgevoerd. Hal-
verwege december, vier maanden eerder dan met de reder afgesproken, was de
‘wilde vrachtvaarder’ gereed en kon worden proefgevaren. Het liep echter an-
ders.
‘North Marchioness’ terug naar de werf
Terwijl de ‘North Marchioness’ in het dok lag, ontving de directie van Vuyk
het bericht dat reder Pappadakis zijn nieuwe schip pas wilde overnemen op de
dag dat hij dit contractueel verplicht was, te weten dinsdag 28 april 1959. Een
flinke tegenvaller, wetende dat mr. Martin Culucundis, de directeur van rede-
rij A.G. Pappadakis, bij de doop van het schip de hoop uitsprak dat de leve-
ringstermijn niet zou worden overschreden. De reden voor het nog niet willen
overnemen was het instorten van de vrachtenmarkt, waardoor de rederij geen
vracht kon vinden voor haar nieuwe schip, dat vooral bestemd was voor het
wereldwijd vervoeren van graan of erts. De Griek zou het splinternieuwe schip
na de overdracht hierdoor moeten opleggen2, waarvoor naast het betalen van
havengelden kosten moesten worden gemaakt voor het bewaken en het in con-
ditie houden van schip en installaties. Dat de Griekse reder een vroegtijdige
De ‘North Marchioness’ voor de afbouwkade van de nieuwbouwwerf aan de Dorpsstraat.

Op de voorste helling in aanbouw, de ‘North Viscountess’. 
Foto: KLM Aerocarto, collectie HVC-Beeldbank. 
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oplevering niet op prijs stelde was een strop voor de scheepswerf, die gewend
was dat reders een nieuw schip liefst zo snel mogelijk in de vaart brachten.
Vuyk besloot vervolgens de ‘North Marchioness’, die inmiddels aan de Park-
kade in Rotterdam lag afgemeerd, ter besparing van haven- lig- en kadegelden
en andere onkosten weer terug te halen naar de werf aan de Dorpsstraat. Vrij-
dag 23 januari 1959 was het zover dat met een matige wind uit west-zuid-wes-
ten de reis richting Capelle aan den IJssel kon worden aanvaard. Ook nu had-
den de sleepboten van Piet Smit weinig moeite de ‘North Marchioness’ door
de sluis van de Stormvloedkering te loodsen. Aansluitend werd het schip, tot
drie maanden niets doen gedoemd, aan de eigen afbouwkade van de nieuw-
bouwwerf afgemeerd. Wanneer de ‘North Marchioness’ de sluis van de Hol-
landsche IJsselkering voor de derde maal passeerde leek niet meer na te gaan,
evenals wanneer er werd proefgevaren. Zeker is wel dat het schip op 28 april
1959 kon worden overgedragen, waarbij geen woord werd gerept over de ge-
weigerde voortijdige oplevering maar door de reder wel de mooie gladde romp
en het fraaie laswerk werd genoemd.
‘North Viscountess’ en ‘Pollux’
Het derde motorvrachtschip van de ‘North-serie’ - de ‘North Viscountess’ -
moest bij het passeren van de sluis van de Hollandsche IJsselkering eind
maart/begin april 1960 genoegen nemen met aanmerkelijk minder belangstel-
ling dan haar oudere acht meter kortere zusters. Ook toen waren het de slepers
van v/h P. Smit jr. die het schip van Capelle naar Schiedam sleepten. In Schie-
dam werden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, terwijl de proefvaart ein-
digde op 28 april 1960 aan de Parkkade in Rotterdam. Twee dagen later vond
daar de officiële overdracht plaats, waarmee de in 1956 verkregen order voor
de bouw van drie motorvrachtschepen was afgerond. Ondanks dat kreeg de
‘North Viscountess’ toch nog een zuster, eenzelfde schip dat door Vuyk werd
gebouwd voor de Griekse rederij Rethymnis & Kulukundis Ltd gevestigd in

De ‘North
Viscoun-

tess’ in
april 1960

op de Nieu-
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Bart Hof-

meester, 
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Londen en Piraeus. Het ging om de ‘Pollux’, die op 14 februari 1961 van sta-
pel liep en op 15 augustus 1961 door de sluis van de Hollandsche IJsselkering
werd gesleept. De proefvaart vond plaats van 23 tot en met 25 augustus 1961,
de overdracht op 1 september 1961. Of er wel of niet een relatie bestond tussen
de reders A.G. Pappadakis Ltd. en Rethymnis & Kulukundis Ltd. werd niet ge-
vonden. Hoe het ook zij, de mannen van A. Vuyk & Zonen bouwden vier
mooie vrijwel identieke vrachtschepen voor de Grieken, schepen met een ziel
en een fraaie zeeg die decennialang de wereldzeeën bevoeren en inmiddels on-
der andere namen zijn gesloopt. 

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Ger Mulder en Paul Weyling. ‘Verdwenen Scheepshellingen (2005). 
- Weekblad ‘De IJssel- en Lekstreek’.

1 Het varen waar er maar lading is. Er zijn geen vaste routes, vastgestelde ta-
rieven en vaste frequenties zoals bij de lijnvaart. De schepen maken charterrei-
zen en worden voor een of meerder reizen ingehuurd. De schepen vervoeren
vooral, maar niet uitsluitend, bulkgoederen waarbij weinig voorzieningen op
het schip noodzakelijk zijn.
2 Het schip tijdelijk uit de vaart nemen. 

De ‘Pollux’ op 15 augustus 1961 in de
sluis van de Hollandsche IJsselkering.

Foto: Paul Weyling.

De ‘Pollux’ op 15 augustus 1961 voor de
sluis van de Hollandsche IJsselkering. Links-
achter het schip, de betonfabriek van Feen-

stra aan Ketensedijk 10. Foto: Paul Weyling. 



HET WATER GEEFT EN NEEMT
De geschiedenis van Capelle aan den IJssel is verbonden met het water.
De HVC heeft een handzaam boekje over die geschiedenis samengesteld.
In een losse stijl geschreven en bijzonder aantrekkelijk geïllu streerd, is het
boekje geschikt voor jong en oud.
De beschrijving van de geschiedenis van het water in Capelle start in de 11e
eeuw, voert ons langs de ontwikkelingen tot de dag van vandaag en bespreekt
de uitdagingen die ons in de toekomt te wachten staan. Bovendien is een wan-
deling opgenomen die de lezer voert langs de belangrijkste waterpunten langs
de Hollandsche IJssel.
Het boek is te bestellen in de webwinkel Prijs € 9,95 per exemplaar;
De ledenprijs is € 7,95 Geef aan dat u lid bent bij uw bestelling.

ISBN nr. 978-90-76217-29-4 € 9,95, voor leden € 7,95

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

   

Inspiratieboekje over het water in Capelle aan den IJssel  
voor jong en oud met bijpassende wandeling.

Het water geeft en neem
t

Het water geeft en neemt
Historisch Capelle aan den IJssel en Dr. Ir. Johan van Veen

Beleef het water! 
Ga voor een excursie in het historische Capelle aan den IJssel naar www.hvc-capelle.nl 

Dit boekje is een uitgave van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
in samenwerking met Stichting Blauwe Lijn, 

het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en gemeente Capelle aan den IJssel
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ExpositieExpositie
150 jaar150 jaar

J.A.Beijerinck-J.A.Beijerinck-
gemaalgemaal

Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel
14 september 2019 - 15 augustus 2020
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

Onze 
exposities .....

..... zijn een bezoek meer
dan waard


