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LOCATIES WAAR DE HVC 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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VAN DE VOORZITTER
Terwijl ik dit voorwoord schrijf vallen de spreek-
woordelijke mussen van het dak, maar toch is
het alweer het herfstnummer van de nieuwsbrief.
De afgelopen maanden zijn de vrijwilligers druk
bezig geweest om de activiteiten weer te starten na
twee jaar zo goed als stil te hebben gelegen.
Zo was in september 2019 de expositie 150 jaar Jan
Anne Beijerinck gemaal geopend, in de vaste overtui-
ging, dat deze ook een jaar de ruimte in het Histo-
risch Museum zou vullen. Nu, drie jaar verder, kun-

nen we eindelijk een nieuwe tentoonstelling laten zien. En deze keer betreft
het ons zelf. De HVC in zijn huidige vorm bestaat dit jaar 35 jaar en al 25
jaar zijn wij de zakelijke huurder in het gemaal. Tijd dus, om de expositie
2022 aan onszelf te wijden. De opening zal, zoals gebruikelijk plaats vinden
op de vrijdag voor de Open Monumenten Dag, te weten 9 september om
16.00 uur. We hopen dat het voor u een herkenning wordt en het ophalen van
fijne herinneringen.
De Open Monumenten Dag ziet er dit jaar iets anders uit dan in vorige jaren.
Het is dit jaar 150 jaar geleden, dat de Capelse scheepswerf A. Vuyk van
start ging. Om dat feit te herdenken liggen er aan de ponton op het Vuijkter-
rein twee schepen, die lang geleden op deze werf gebouwd zijn. Op zaterdag
10 september zijn de schepen toegankelijk en is er op het grootste schip een
tentoonstelling ingericht, Tevens ie het oorspronkelijke kantoor eenmalig ge-
opend. De scheepswerf is van groot belang voor de ontwikkeling van Capelle
geweest. Velen hebben er gewerkt of kennen mensen, die er gewerkt hebben.
En dan een rectificatie wat betreft het Dief en Duifhuisje. Het is weliswaar
een van de kleinste musea in Nederland, maar helaas niet het kleinste. Die
eer valt te beurt aan het piepkleine douanekantoortje in Vaals aan de Ache-
nerstraat. In gebruik tot 1951 en daarna in die staat ingericht als museum.
De zomervakantie is ten einde en een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar, waa-
rin we hopen weer normaal met elkaar aan de slag te kunnen. Vandaar mijn
oproep om u aan te melden als vrijwilliger. Wij kunnen mensen gebruiken bij
het gastheer en gastvrouw zijn, bij de educatie, de klussenploeg, rondleidin-
gen, de beeldbank en zeker ook bij het opstarten van historisch onderzoek.
Als dit u wat lijkt, meld u aan bij een van de bestuursleden.

Irma M. Camijn- van Kuler, 
voorzitter
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MARITIEME HISTORIE OP OPEN MONUMENTENDAG
Op Open Monumentendag, zaterdag 10 september, keert een stukje maritie-
me historie terug naar Capelle. Twee nog steeds varende schepen, ooit ge-
bouwd bij A.Vuyk & Zonen Scheepswerven, komen terug naar Capelle aan
den IJssel en zijn te bezichtigen.
In Capelle aan den IJssel werden tot 1980 honderden schepen gebouwd. Vele
varen nu nog! Tijdens de Open Monumentendag op 10 september a.s. is het
mogelijk om op de voormalige locatie van de Nieuwbouwwerf van Vuyk aan
de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel twee schepen te bezichtigen, het m.s.
‘Diamant’ (bouwnummer 629 uit 1935) en het directievaartuig ‘Adelaar’
(bouwnummer 477 uit 1922). 

Tevens is er een kleine tentoonstelling ingericht. In het ‘Vuykhuis’ - tegenover
de helling met het Vuyk monument - zijn de in het verleden door het personeel
geschonken gebrandschilderde ramen te zien en worden historische films ver-
toond.
De initiatiefnemer hiervan
is Leen Vuijk, achter-ach-
terkleinzoon van de op-
richter van de werf en
jongste broer van de laatste
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Diamant Adelaar



directeur. Hij is bijzonder ver-
heugd dat dit alles speciaal dit jaar
-150 jaar na de oprichting van het
bedrijf - mede dankzij de Histori-
sche Vereniging Capelle aan den
IJssel, de Van Cappellen Stichting,
Vuyk Engineering en Figlo Distri-
bution kan plaatsvinden.
Via de speciale Facebook pagina
Scheepsbouwwerf A. Vuijk wordt
informatie verzameld over de histo-
rie van de werf en het verleden en heden van de gebouwde schepen.
Historie 150 jaar
Scheepswerf Vuyk is onverbrekelijk met Capelle aan den IJssel verbonden.
Van 1872 t/m 1980 was deze onderneming in Capelle aan den IJssel actief.
Adrianus Vuijk kocht in 1872 de bestaande Benard scheepswerf in Capelle
West om op die manier zijn opgedane kennis en eigen inzichten in praktijk te
brengen. De zaken liepen dermate goed dat er iets verder langs de Hollandsche
IJssel in 1897 al een tweede werf kon worden ingericht. Altijd bleef de leiding
van de onderneming in handen van de familie Vuijk.
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Werkgelegenheid
Ook veel Capelse families hebben hun sporen op de werven liggen. Door de
jaren heen hebben duizenden Capellenaren op de werven gewerkt. Net zoals
hun vaders en grootvaders was het gebruikelijk dat de zoons bij Vuyk in dienst
kwamen. Via de eigen leerschool werden zij gedegen opgeleid tot professione-
le medewerkers.
Van binnenschepen tot gigantische zeeschepen
De reparatiewerf en nieuwbouwwerf waren vermaard in binnen- en buitenland.
Er werden totaal 893 schepen opgeleverd. Vaak zeer bijzondere ontwerpen.
Onder andere in 1902 het ms ‘Sirra’, het eerste zeilschip in Nederland dat met
een hulpmotor werd uitgerust. Sleepboten, vissersschepen,
splijtbakken, loodsvaartuigen, chemicalientankers, Ro-Ro schepen, sleephop-
perzuigers, etc., etc.
Het m.s Banka, gebouwd in 1953, was met haar 156,62 m. het langste schip.
De werven kenden goede maar ook minder goede tijden. Denk aan de crisistijd
en de Tweede Wereldoorlog. Steeds kwam men er weer bovenop maar in 1980
kwam er definitief een eind aan de productie. Wel is het ingenieursbureau on-
der de naam Vuyk Engineering tot op de dag van vandaag nog actief waardoor
de know-how niet verloren ging.
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DE ‘NETHERTON’ (3)
Meerdere leden zijn geïnteresseerd in hoe het de bij A. Vuyk & Zonen
gebouwde schepen na het verlaten van de scheepswerf is vergaan.  Dat blijkt
uit reacties op het artikel van Paul Weyling over de driemast-motor-schoener
‘Netherton (HVC-Nieuwsbrief, voorjaar 2022). Zo vroegen enkele mensen het
algemeen plan en de foto’s op en kwam oud-Capellenaar Dick Kroos met een
waardevolle aanvulling (HVC-Nieuwsbrief, zomer 2022). HVC-lid en mari-
tiem-historicus Ger Mulder zette daarna de gegevens op een rij, vulde deze
aan en wist hoe het schip aan zijn einde kwam.
Ger Mulder: 
De driemastgaffelschoener ‘Netherton’ werd ontworpen door Cornelis
Teeuwen (1895-1968) en als bouwnummer 384 onder klasse Lloyds gebouwd
bij scheepswerf A. Vuyk & Zonen in Capelle aan den IJssel voor Gebrs. Job in
St. John’s, Newfoundland. De schoener werd in december 1911 aan de rederij
afgeleverd. In Southampton werd het schip voorzien van een 150 epk
Thornycroft motor. De inbouw kwam in april 1912 gereed. De eerste kapitein
was E. Falk.
- In 1913 verkochten de heren Job hun ‘Netherton’ aan de rederij August

Bolten, Wm. Miller’s Nachfolger, te Hamburg. Op 8 april 1913 volgde te
Southampton de overdracht aan de Duitsers, waarbij het schip werd ver-
doopt in ‘Caracas’.

- Op 7 september 1914 werd de ‘Caracas’ op de Atlantische Oceaan door
een Engels oorlogsschip aangehouden, naar Falmouth in Cornwall opge-
bracht en prijs verklaard. De schoener werd door het Prijzenhof1 geveild
en naar Noorwegen verkocht.

- In 1915 kwam ze als ‘Lai’ in de vaart voor A/S Lai te Kristiania, het huidi-
ge Oslo, met G.M. Bryde als managers. In 1916 werd de ‘Lai’ doorver-
kocht aan A/S Trampfart te Sandefjord, met Bryde & Andersen als mana-
gers, die in 1917 als zodanig werden opgevolgd door Leif Bryde. De
schoener kwam toen in handen van Mohn uit Kristiania.

Tijdens een reis met een lading steenkolen van de Tyne naar Kristiania werd de
voormalige ‘Netherton’ op 13 juli 1917 door de Duitse U-boot UC 55 aange-
houden. Met geschutvuur werd de schoener op de positie 57.12 N.B. en 03.35
W.L. (ca. 65 mijl WZW van het Noorse Lindesnes) tot zinken gebracht. Of de
bemanning nog de gelegenheid heeft gekregen om zich tijdig in de boot in vei-
ligheid te brengen vermeldt de geschiedenis niet.
1 (Internationaal) gerechtshof ter berechting van geschillen over prijsverklaring
van schepen in oorlogstijd.
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WATERSPORTVERENIGING 
‘DE HOLLANDSCHE IJSSEL 100 JAAR’
Zondag 21 februari 2021 bestond de aan de Griendstraat in Krimpen aan den
IJssel gevestigde Watersportvereniging ‘De Hollandsche IJssel’ 100 jaar. 
Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis werd, op verzoek van het
bestuur van de jubilaris, door Cees Loeve en Bab Riem Vis-van Vianen een
boekje samengesteld dat bij de opening van het door corona uitgestelde jubi-
leumfeest op 25 juni 2022 werd gepresenteerd. Naast de geschiedenis van de
vereniging, die tot februari 1950 officieel de naam ‘Zeil- en Roeivereniging
Hollandsche IJssel’ voerde, komen in het boekje ook persoonlijke herinnerin-
gen van leden aan de orde.
De eerste jachthaven in Capelle aan den IJssel
De eerste jachthaven van de vereniging, zo is in het boekje te lezen, lag niet in
Krimpen- maar in Capelle aan den IJssel, te weten achter de woning van Cees
Verkaik (Cornelis, 1871-
1959), bedrijfsleider c.q.
houtvlottersbaas bij de fir-
ma Mayer-Laiblin & Co
uit Wiesbaden. Een be-
drijf, dat in een voormali-
ge zelling van steenplaats
‘De Oude Plaats’ aan de
Ketensedijk 2, van 1911
tot 1943 een drijvende op-
slag van heipalen en den-
nen zaagstammen exploi-
teerde. 
Sinds 1946 had een enkel
lid van de vereniging hier
al een ligplaats maar was
er van een georganiseerde
en officiële jachthaven
nog geen sprake. Wel was
er vanaf 1946 contact met de gemeente Capelle aan den IJssel en Rijkswater-
staat over een dergelijke voorziening op die plek. Op 12 maart 1947 was het
zover dat de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat akkoord ging met
gebruik van het meest westelijk deel van het voormalige ‘balkengat’ als jacht -
haven, een overeenkomst met een tijdvak van steeds één jaar. 
De jachthaven werd door de leden, die niet alleen uit Krimpen kwamen maar
ook uit Capelle en Kralingseveer, zelf ingericht. Begonnen werd met het uit-
baggeren van de toekomstige haven, waarbij een handbaggermolen werd inge-

Boekomslag.



zet en de bagger geloosd in de
IJssel. Het aangrenzende terrein
werd opgehoogd met afval van
de N.V. Rotterdamsche Zoutzie-
derij v/h Kolff & Vis aan de
Schaardijk in Rotterdam-Kra-
lingseveer, troep van deze ‘Zout-
keet’ waar heel fijn niets op
groeien wilde. Daarnaast werden
van grote teervaten, balken en
planken drijvende steigers ge-

maakt. De huur van haven en terrein bedroeg ƒ 75,— (€ 34,03) per jaar. 
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Fragment uit bouwplan bergplaats. 

Jachthaven van ‘Watersportver-
eniging De Hollandsche IJssel’

aan de Ketensedijk 2. 
Foto’s: collectie Cees Loeve.



Opbergplaats voor zeiltuigen en een oud plan
Met vertrouwen in de toekomst werd op 2 augustus 1948 bij het Capelse ge-
meentebestuur vergunning aangevraagd voor het bouwen van een kleine hou-
ten loods van 7 bij 4,75 meter, bestemd voor het opbergen van zeiltuigen en
dergelijke. De vergunning werd op 8 oktober 1948 verleend, waarna in eigen-
beheer met de bouw van het pandje werd gestart. Bijna vier jaar na de voltooi-
ing van de bergplaats, nam het bestuur contact op met burgemeester en wet-
houders van Krimpen aan den IJssel met de vraag of zij wilden meewerken aan
het inrichten van een jachthaven aan de zogenaamde Sliksloot bij de betonnen
brug naar de Stormpolder. 
Reden hiervoor was onder andere een oud opgediept plan van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, om even voorbij het veer van Van der Ruit, ter
hoogte van de jachthaven, de Hollandsche IJssel af te dammen. Een plan waar
in de politiek al enige tijd over werd gediscussieerd en in de schrijvende pers
over de voor- en nadelen van het project een ware pennenstrijd plaatsvond. In-
tussen waarschuwde waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen (1893-1959)
al vanaf de jaren ’30 en nog steeds voor de te lage en zwakke dijken langs de
Hollandsche IJssel en het reële gevaar voor een watersnoodramp. En Van
Veen kreeg gelijk!
Watersnood
De Ramp kwam in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, waarbij het
zuidwesten van Nederland het zwaar te verduren kreeg. Aan de Ketensedijk,
ter hoogte van de jachthaven, rees het rivierwater tot de kruin, waarbij rond 3
uur het door de storm opgezweepte water als een waterval over de dijk begon
te stromen en aan de binnenzijde naar beneden stortte. Er vielen grote gaten en

HVC Nieuwsbrief najaar 2022 pagina 9

De Hollandsche IJssel op de locatie waar het Stormvloedkeringcomplex en de Algerabrug
werden gebouwd. Links de Ketensedijk, schuin achter de veerpont van Van der Ruit  de
plaats waar de eerste jachthaven was gevestigd. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



de kans op een dijkdoorbraak was groot. Gelukkig kon die door de inzet van
vele vrijwilligers en een enorme hoeveelheid zandzakken worden voorkomen. 
De jachthaven liep in die rampnacht grote schade op, averij die door de leden
van de watersportvereniging zelf en snel werd hersteld. De toestand van de dij-
ken en omvang van de ramp maakte in een klap duidelijk dat met het beveili-
gen van Schielands Hoge Zeedijk niet langer mocht worden gewacht. Reden
voor de al op 21 februari 1953 geïnstalleerde adviescommissie met voorrang -
vooruitlopend op de komst van de Deltawet - een dubbele, beweegbare storm-
vloedkering in de Hollandsche IJssel te bouwen. Een besluit dat het einde van
de allereerste Capelse jachthaven inluidde. Voor de Watersportvereniging Hol-
landsche IJssel geen drama, dit omdat men toch al graag naar Krimpen aan den
IJssel wilde verhuizen. Toestemming voor het inrichten van een jachthaven
aan de Krimpense Sliksloot was er tenslotte al sinds 12 november 1952, zo
leerde het jubileumboekje, waarin ook was vermeld dat met de inrichting van
de nieuwe jachthaven aan de Sliksloot in de loop van 1953 werd gestart. Wat
kon worden gebruikt, zoals de drijvende steigers en de houten bergplaats, ver-
huisden mee. Als op maandag 11 januari 1954 een baggermolen start met het
uitgraven van de zelling, die later gevuld met zand zou dienen als ondergrond
voor het stormvloedkeringscomplex en de pijlers van de Algerabrug, is er van
de jachthaven al niets meer te zien. 

Paul Weyling
bronnen:

- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunning (1317), 2 aug. 1948/8 okt. 1948. Houten loods aan de

Ketensedijk.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel. 
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De baggermolen
die op maandag

11januari 1954 be-
gon met het uitgra-
ven van de zelling
en het terrein van
de jachthaven.
Foto: collectie

HVC-Beeldbank. 



VAN DER WELLE, PETROLEUMVERKOPERS ‘OP DORP’ 
De in het Zeeuwse Dreischor geboren Koos van der Welle (Cornelis Jacobus
1874-1915), die als klinker bij de scheepswerf van Vuyk in dienst was,
woonde bij zijn overlijden op 4 februari 1915 met zijn gezin in een kleine ar-
beiderswoning aan de Groenedijk 6. Zijn dood betekende voor zijn echtgeno-
te Maggeltje van den Heerik (1874-1931) dat ze achterbleef als weduwe zon-
der werk en dus ook zonder inkomen, terwijl ze de last droeg van de zorg
voor haar vier kinderen, waarvan de oudste vijftien was en de jongste zes.
Gelukkig kon zij al snel na het overlijden
van haar man - er moest toch brood op de
plank komen - starten met een handel in pe-
troleum. Zij werd daarbij financieel ge-
steund door enkele Capelse notabelen. Pe-
troleum was volgens de Nederlandse wetge-
ving tijdens de Eerste Wereldoorlog nog een
luxeproduct. Toch werd het in die tijd al in
toenemende mate gevraagd als brandstof
voor lampen, kachels en kooktoestellen, met
name in bijvoorbeeld huishoudens waar gas
en elektriciteit nog niet beschikbaar waren
of daar waar men deze producten te duur
vond. Het zat Maggeltje in deze roerige ja-
ren echter niet direct mee. Door de oorlogs-
handelingen viel de mogelijkheid om petro-
leum te importeren nagenoeg weg met als
gevolg het ontstaan van een nijpend tekort.
Wat onregelmatig en met mondjesmaat nog
beschikbaar kwam werd gerantsoeneerd,
wat voor de oliehandelaren en dus ook voor
haar minder omzet en een schamel inkomen
betekende. Met de hulp van de kinderen bij
het uitventen, slaagde zij er ondanks de
schaarste toch in tijdens die moeilijke oor-
logsjaren een inkomen te verwerven. Na de
oorlog, die begon op 28 juli 1914 en tot 11
november 1918 duurde, leefde de verkoop van petroleum even op en viel er
een redelijk inkomen mee te verdienen. Dat werd weer wat minder toen er van-
af 1919 elektriciteit kwam en daalde zelfs aanzienlijk na de aanleg van het gas-
distributienet in Capelle rond 1928 door het ‘Rotterdamsche Gasbedrijf’ (van-
af 1946 Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam). Toch waren er veel huisvrou-
wen die de goedkopere petroleum bleven gebruiken, zowel als bron voor
verwarming, het verwarmen van water en om te koken. Petroleum was boven-
dien bij uitstek geschikt om op een ‘peteroliestel’ (spreektaal voor een petrole-
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Het gezin Van der Welle. Zittend:
moeder Maggeltje en zoon Jo.
Staande, van links naar rechts, de
dochters Lien, Cor en Janna. Foto:
collectie Koos van der Welle.



umstel of oliestelletje) peertjes, vlees of bouillon urenlang te laten sudderen of
trekken.
Oliehandel Wed. M. van der Welle
In de eerste jaren van de ‘Oliehandel Wed. M. van der Welle’ werd de petro-
leum betrokken van de ‘Bataafsche Petroleum Maatschappij’, die tot ongeveer
1930 was gevestigd aan de Sluisjesdijk in Rotterdam-Charlois en in de volks-
mond toen ‘BPM’ of ‘De Bataafsche’ werd genoemd. Wat er werd besteld
kwam enkele dagen later in stalen vaten mee met de ‘Goudsche boot’. In Ca-
pelle werden deze ontvangen op de laad- en lossteiger van deze vervoerder, die
officieel de ‘N.V. Reederij De IJsel’ heette. Deze beurtvaartonderneming, die
naast allerhande vracht ook passagiers en vee vervoerde, voer enkele malen
per dag heen en weer tussen Gouda en Rotterdam en alle tussenliggende plaat-
sen aan de Hollandsche IJssel. Het bedrijf zette daarbij een vijftal schepen in,
die heel origineel allen de naam ‘IJsel’ droegen met daarachter het Romeinse
cijfer I, II, III, IV of V.
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De steiger van de
‘Goudsche boot’
aan de Dorpsstraat,
gezien vanaf het
veer van De Vries.
Ansichtkaart, col-
lectie HVC-Beeld-
bank.

De ‘Goudsche
boot’, gezien vanaf
Krimpen aan den
IJssel met op de
achtergrond de Ke-
tensedijk. 
Foto: collectie
HVC-Beeldbank. 



Vanaf de steiger, op enige tientallen meters ten westen van het veer van De
Vries, werden de vaten met een inhoud van tweehonderd liter helemaal gerold
naar het depot van de weduwe Van der Welle bij de zogenaamde ‘dijkplaats-
jes’. Om daar, onderaan de Groenedijk, te komen moest zeker wel een afstand
van zo’n tweehonderd meter worden overbrugd. Achter de in 1927 op die
plaats gebouwde turnschuur van de Capelse Gymnastiek Vereniging (CGV)
stonden vele jaren zowel de lege als de volle vaten opgeslagen. Daar stond ook
de handkar met daarop de olietank gestald, waarmee Maggeltje de olie uitvent-
te. Het klantenbestand van deze ‘koopvrouw in petroleum’, die zich geogra-
fisch gezien beperkte tot Capelle-Dorp, bestond voornamelijk uit particulieren.
Deze waren in hoofdzaak woonachtig langs de dijk tussen de voormalige
steenplaats De Kouwenhoek aan de Groenedijk en het buurtje ‘Middenin’ aan
de Ketensedijk, in de Oude Plaats en aan de Kerklaan tussen de Dorpsstraat en
de huizen direct achter de Heulbrug, zoals de brug in de laan over de Middel-
wetering toen werd genoemd.
Trap af, trap op
Het bezorgen van de petroleum langs de dijk in de met name onder aan de voet
gelegen woningen was beslist geen pretje. Het betekende veel, vaak slecht on-
derhouden, steile trappen af en op lopen. Eerst naar beneden om de lege olie-
kan bij de klant op te halen, daarna weer omhoog om op de dijk, vanuit de tank
op de wagen de kan te vullen en met de volle kan opnieuw naar beneden, afre-
kenen en terug. In totaal twee keer trap af en twee keer trap op! Dat was zwaar,
zeker als er twee klanten gelijktijdig werden bediend. Om dit werk enigszins te
verlichten moesten ook haar kinderen de handen uit de mouwen steken. Dit
was het lot, het is al vaker genoemd, van de meeste kinderen waarvan de ou-
ders hun brood ‘achter de toonbank’
of ‘langs de weg’ verdienden.
Enorm veel kracht kostte het de dijk
opduwen van de handkar, die met
een volle tank ongeveer 250 kilo
woog. Zonder de hulp van één van
de kinderen of van een toevallige
voorbijganger was dit voor Maggel-
tje, die leed aan astmatische bronchi-
tis, een onmogelijke opgaaf. Ook al
had ze hulp bij het de stoep afgaan,
dan moest ze nog alle zeilen bijzet-
ten om de kar in bedwang te houden.
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Grétha en Jo van der Welle rond 1935
bij de oliekar voor hun schuurtje en op-

slag aan de Groenedijk. 
Foto: collectie Koos van der Welle.



Jo en Grétha
Na Maggeltjes overlijden in 1931 werd de oliehandel voortgezet door haar
zoon Jo (Jojakim, 1909-1975), die tot dan de kost als timmermansknecht had
verdiend bij aannemer Piet Molenaar aan de ’s-Gravenweg. In de eerste jaren
kreeg hij daarbij hulp van zijn drie zusters Cor (Cornelia,1899-1975), Lien (Li-
dewij, 1901-1988) en Janna (Janna Maria, 1904-1994), daarna van Grétha Ver-
kaik (Margaretha, 1912-2004), de vrouw met wie hij op 28 november 1935 in
het huwelijk trad. Het jonge paar trok in eerste instantie in Groenedijk 6, Jo’s
ouderlijk huis, maar drie jaar later verhuisden zij naar Dorpstraat 187, om in
december 1942 te verkassen naar Dorpsstraat 173. Toen betrokken zij een dijk -
woning met een boven- en onderhuis op de westelijke hoek van een buurtje
van vier, recht tegenover de steiger van de ‘Goudsche boot’, de beurtvaart-
dienst tussen Gouda en Rotterdam die in 1947 werd opgeheven. Het onderhuis
van dit pand werd als olieopslag ingericht, maar gedurende de Tweede We-

HVC Nieuwsbrief najaar 2022 pagina 14

Dorpsstraat 173 tot en met 179. Uiterst links Dorpsstraat 173 met Grétha van der Welle-
Verkaik in de deuropening van haar woning die in de jaren ’60 werd gesloopt. Voorbij
het blokje van vier, Dorpsstraat 181 (thans 197), de woning van hovenier en bloemist
Evert Bomhof (1877-1938) en zijn vrouw Annigje Zuidam (1877-1953). Foto: Jan Roo-

vers, collectie HVC-Beeldbank.



reldoorlog viel er weinig op te slaan. Olie was in die jaren nauwelijks verkrijg-
baar. Het weinige dat er beschikbaar was werd nog even ‘op de bon’ verkocht,
maar op een gegeven moment lag de handel geheel stil. Ook in de eerste na-
oorlogse jaren was ‘peterolie’ schaars. Pas na 1947 kwam de levering weer ge-
leidelijk op gang, hoewel olie toen nog steeds ‘op de bon’ was. Leverancier
was al enige tijd de Rotterdamse N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Pe-
troleum ‘De Automaat’ (1898-1936), onderdeel van opvolger N.V. American
Petroleum Company, een naam die in 1948 werd vervangen door Esso, sinds
1938 de merknaam van de Amerikaanse Standard Oil Company in de Benelux.
Om olie te bestellen werd
dankbaar gebruikt gemaakt
van de telefoon van Henk
Maat (Hendrik, 1910-1992),
die even verderop aan de
Dorpsstraat 203 een garagebe-
drijf had in de binnendijks ge-
legen schuur van Piet van
Cappellen (Pieter Cornelis,
1891-1980). Esso bezorgde de
olie met een kleine tankwagen. Op de dijk werden dan steeds twee emmers van
elk 20 liter vol getapt, die daarna met een melkjuk via de buitentrap naar het
onderhuis werden gesjouwd. Daar werd de inhoud via een trechter in een lig-
gend vat gegoten. Ook het vullen van het vat in de schuur op het erf beneden-
dijks geschiedde op deze wijze. Bij grotere hoeveelheden olie gebruikte de
chauffeur/bezorger soms een lange slang, echter in de praktijk ging het sjou-
wen met emmers toch heel wat sneller. De oorzaak hiervan lag in het feit dat
men na het vullen van de vaten eerst de slang moest laten leeglopen voordat
deze opgerold kon worden. Deze handelingen vergden heel veel tijd en de olie-
maatschappijen beschikte in die tijd nog niet over slangen die met inhoud en al
konden worden opgerold.
Na de oorlog
Omdat Jo na de tweede wereldoorlog zijn oude vak van (scheeps)timmerman
weer had opgepakt, werd de oliehandel daarna bijna geheel door zijn vrouw
Grétha gedreven, maar waarbij wel door de kinderen, dochter Magda (Maggel-
tje Aletta, 1936) en zoon Koos (Cornelis Jacobus, 1940) hun steentje werd bij-
gedragen. De verkoop ging toen vooral vanuit het onderhuis. Alleen bij enke-
le klanten aan de Kerklaan werd door Jo en Koos nog iedere zaterdag olie be-
zorgd. Koos deed dit na schooltijd op de fiets en ’s winters als de sloten waren
dichtgevroren met de slee over het ijs. Jo sprong bij op zaterdagmiddag, na zijn
werk bij de scheepswerf Marckmann, waarvan de naam door de nieuwe eigen-
aar per 1 januari 1947 werd gewijzigd in IJsselwerf. De administratie van het
handeltje was eenvoudig. Een kasboek ontbrak. Alles ging uit het blote hoofd,
ook de schuld van de pofklanten werd niet genoteerd maar door Grétha ont-
houden. Als kassa fungeerde een oud wit schaaltje, dat door de familie ‘de
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oliekom’ werd genoemd.
Ook een winkelbel ontbrak,
de klanten dienden zich aan
in het onderhuis met de uit-
roep ‘OLIE’!!! Een enkele
keer werd er ook geleverd
aan schippers. Aan de Ker-
kesteeg werd begin jaren
’50 veel zand gelost voor
de nieuwbouw in ‘De Pol-
der’ en Capelle-West. De
schippers gebruikten petro-
leum voor de motoren die
de zogenaamde ‘zelflosin-
stallatie’ aandreven. Dit
verhoogde de omzet met
sprongen en ook de intro-
ductie van de oliehaard
leidde tot betere verkoop-
cijfers. Deze pieken waren weliswaar tijdelijk, want het leveren van petroleum
aan zandschippers hield op toen de genoemde wijken gereed waren, maar de
oliekachel ging pas op zijn retour toen het aardgas zich aandiende. Dit gebeur-
de echter na de sluiting van de oliehandel van Jo en Grétha begin mei 1955. De
familie Van der Welle verhuisde toen naar Mauritsstraat 15, een vrij jonge wo-
ning in een rijtje van zeven van ‘Woningbouwvereniging Volksbelang’ die in
1948 werd opgeleverd. Een olieopslag was daar niet mogelijk en zou ook niet
worden toegestaan. Zo werd het veertigjarig bestaan van het bedrijfje, dat in de
zomer 1915 begon als ‘Oliehandel Wed. M. van der Welle’, net niet gehaald. 
Vijf jaar na de verhuizing van ‘Dorp’ naar de ‘Oude Plaats’, op maandag 30
mei 1960, trad Jo als timmerman in dienst bij de Dienst Openbare Werken van
de gemeente Capelle aan den IJssel. Daar ging hij op dinsdag 30 juni 1970 met
pensioen. Vijf maanden eerder verhuisden Jo en Grétha van Mauritsstraat 15
naar Kievitlaan 9, een appartement op de begane grond van de flat Kievitlaan
1 tot en met 83, waarvan de tuin was gelegen aan de Rivierweg. Ruim 10 jaar
later, vertrok Grétha als weduwe naar Kerklaan 116, een appartement in ‘De
Nachtegaal’, waar met de daar wonende oude klanten en oudere Capellenaren
herinneringen konden worden opgehaald aan ‘Dorp’ en de oliehandel die haar
schoonmoeder ooit begon.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- 2011. Koos van der Welle, Rotterdam.
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
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Oliekannen, trechters, litermaten en olielampen van
‘Oliehandel Wed. M. van der Welle’. Foto: collectie

Koos van der Welle.



FIRMA W. & J. HOOGENDIJK EN CO 
TE CAPPELLE OP D’IJSEL
Dat de Capelse familie Hoogendijk vanaf het midden van de 17e tot het mid-
den van de 19e eeuw behalve veeboeren ook belangrijke scheepsbouwers zijn
geweest hebben Paul Weyling en ik in 2005 in het door de HVC uitgegeven
boek ‘Verdwenen Scheepshellingen’ aangetoond.
De belangrijkste waren de firmanten W. & J. Hoogendijk en Co, die hun oud-
ste werf in Kralingsche Veer hadden, buitendijks aan het einde van de tegen-
woordige IJsselmondselaan. Daarbij was een dokje waar met hoog water een
schip naar binnen kon worden gehaald. Bij het volgende laagwater werd de in-
gang d.m.v. balken afgesloten waarna aan het onderwaterschip kon worden ge-
werkt. Aan de hand van een kadastrale tekening hebben Cees van Yperen en
Tom Mulder van deze werf een maquette gemaakt die tijdens de van mei 2005
tot en met april 2006 gehouden expositie ‘Verdwenen Scheepshellingen’ veel
waardering oogstte.

Scheepsbouwers waren ook vaak mede-aandeelhouder in de barken en fregat-
ten die ze bouwden, waardoor ze kennis kregen van het rederijbedrijf. Dat
kwam van pas toen in 1840 de bouwopdrachten opdroogden en ze toch hun
werven van werk moesten voorzien. Met o.a. hun relatie de reder W.C. Ver-
sluys als partners werd in 1841 het in 1824 in Antwerpen gebouwde Belgische
fregat VASCO DA GAMMA voor ƒ 10.400 aangekocht. Na de uitgevoerde
herstelwerkzaamheden werd het fregat in 1842 voor ƒ 14.000 weer verkocht.
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Maquette van
de scheeps-
werf van de
Firma W. &
J. Hoogen-
dijk en Co in
Kralingsche
Veer. 
Foto: C. van
Yperen.



Versluys werd boekhouder en ook Hoogendijk behield
zijn aandeel in het schip. Het rederschap was echter van
korte duur, want op 2 december 1844 werd de VASCO
DA GAMA onder kapt. C.W.E. Bergner, na opgelopen
schade, te Macao, China, afgekeurd, verkocht en waar-
schijnlijk gesloopt.
Behalve scheepsbouwers waren ze ook wel handelaars,
die bijvoorbeeld een oud schip als aanbetaling accep-
teerden voor de bouw van een nieuw schip. In het dokje
kon dan zo’n schip weer worden opgekalefaterd om te
worden verkocht. Op een nieuwe – maar eigenlijk logi-
sche – ontwikkeling werden we door informatie uit de
Stichting Maritiem-Historische Databank (Marhisdata)
opmerkzaam gemaakt. Hoogendijk had, om aan het
werk te blijven, zich in 1840 op het gebied van de
scheepssloper begeven!
Maasnymph
In de Dordtsche Courant van 15 februari 1840 werd het
casco van de Nederlandse brik MAASNYMPH te koop
aangeboden, liggende in de Zalmhaven in Rotterdam.
De brik was volgens marhisdata.nl als THASTLIVOIJ
vóór 1814 in Rusland gebouwd voor een rederij uit
Odessa, werd in 1825 de Nederlandse KROONPRINS-
ES DER NEDRLANDEN en heette MAASNYMPH
van 1836 tot zomer 1840.
Een advertentie in de Rotterdamsche Courant van 25
augustus 1840 leverde het bewijs van het bestaan van de
sloperij. De naam Hoogendijk werd niet genoemd, maar
de locatie wel:
Publieke verkooping, aan den Hoogen Zeedijk, nabij het
Nieuwe Veer te Cappelle op d’IJsel, op woensdag den
26 augustus 1840, des voormiddags ten 9 ure, van ene
grote partij afbraak, waaronder veel werkhout, van het
brikschip genaamd de MAASNYMPH, liggende gereed
om langs den IJssel en Maas dadelijk te kunnen worden
vervoerd.

Ger Mulder
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Advertentie uit de Dordrechtsche Courant van 15 februari 1840
(opmerking: een el is een meter, een palm is een decimeter, een
duim is een centimeter).



DE CAPPELLENHOF, 
‘EEN WAARLIJK SCHITTERENDE BOERDERIJ’
Lex Broere verrichtte op zaterdag 9 april 2022 de officiële opening van ‘De
dijk tussen Kouwenhoek en ’t Slot’, een expositie van tekeningen van zijn
grootvader Arie Broere. In zijn speech, voorafgaand aan de openingshande-
ling, sprak hij over de ‘waarlijk schitterende boerderij van boer Jongebreur
met haar met Delfts blauw betegelde kelder’, die in directe omgeving van de
woning van zijn opa stond en door gebrek aan historisch besef bij het toen-
malige gemeentebestuur werd gesloopt. Welke boerderij er verloren ging, zo
bleek tijdens de nazit, was niet voor iedereen duidelijk. Een klein beetje ge-
schiedenis:
Cappellenhof
Die ‘waarlijk schitterende boerderij’ betreft de ‘Cappellenhof’ aan Kerklaan
19, een boerderij van de ‘Van Cappellen Stichting’ die drie generaties lang
werd gepacht door de familie Jongebreur. De aannemer van het fraaie complex
- dat ter vervanging diende van de boerderij die moest wijken voor de bouw
van het oude mannen- en vrouwenhuis de ‘Van Cappellenstichting’ aan de
Dorpsstraat 164 - was Bas van Dam (Bastiaan, 1851-1937), die ook verant-
woordelijk was voor het ontwerp.
Bouwvergunning
De bouwvergunning voor de ‘Cappellenhof’ werd donderdag 30 januari 1896
aangevraagd door de Regenten van de Van Cappellen Stichting, te weten Dirk
Bakker (1861-1944), mr. Pieter Julius van Wijngaarden (1864-1933) en drs.
Thomas Nolen (1850-1912).  Dat er sprake was van een ‘behoorlijke’ boerde-
rij blijkt onder andere uit de tekst van de bouwaanvraag die gericht was “Aan
heeren Burgemeester & Wethouders van Cappelle a/d IJssel”, te weten: “Ede-
lachtbare heeren!  Regenten der Van Cappellenstichting voornemens zijnde in
Uwe gemeente op een gedeelte der Kadastrale perceelen Sectie B no’s 1129 en
1135 eene bouwmanswoning te plaatsen, hebben de uw hierbij aan U toe te
zenden het plan voor den bouw der woning, benevens eene situatieteekening
waarop de juiste plaatsing der gebouwen is aangegeven. Onder de woning en
koestal zal een paalfundeering worden aangebracht, zij zullen vervolgens van
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Fragment van het algemeen bouwplan, behorende bij de bouwvergunning.



steen worden opgetrokken en
met pannen worden gedekt.
Het spoelhuis, karnhuis en
bergplaats benevens het ge-
bouw voor wagenschuur,
paardenstal en varkenshok-
ken zullen op een steenen
voet worden opgetrokken
met stijl- en regelwerk van
hout met ditobekleding, ter-

wijl deze gebouwen eve-
neens met pannen wor-

den gedekt. De achter den
koestal aan te brengen hooi-
berg zal van een rieten dak
worden voorzien. De gier en
faecale stoffen worden ge-
voerd naar cementsteenen
putten; het hemelwater wordt
in een regenwaterput opge-
vangen. Tot toegang naar het
te bebouwen perceel zal over de sloot langs de Kerklaan een houten brug
(werd tijdens de bouw in steen uitgevoerd) worden gelegd. Hoogachtend heb-
ben wij de eer te zijn UEdachtb. Uw dienaren. Regenten voornoemd”.
Vergunning verleend
Slechts negen dagen na de ontvangst van de aanvraag, zaterdag 8 februari
1896, werd de bouwvergunning verleend. Zonder opmerkingen zelfs! Dat zal
voor regent Dirk Bakker geen verrassing zijn geweest. Dit omdat hij zowel
voorzitter van de Van Cappellen Stichting, als voorzitter van het college van
burgemeester en wethouders was. Dorpsaannemer Bas van Dam kon met zijn
mensen in ieder geval aan de slag en realiseerde vervolgens een fraaie en ka-
rakteristieke Zuid-Hollandse ‘hallenhuisboerderij’, die ergens in 1897 in ge-
bruik kon worden genomen. 
De boerderij voldeed aan de verwachtingen. Niettemin werden in het voorjaar
van 1931 twee kamers in het woonhuis verbouwd tot een ‘kamer en suite’, dat
wil zeggen een voorkamer (mooie kamer), de kamer aan de straatkant, en een
achterkamer (woonkamer) gescheiden door twee schuifdeuren die achter of
tussen kasten schoven. Daarbij kreeg de achterkamer een uitgebouwd lichtko-
zijn en iedere kamer een eigen stookgelegenheid en schoorsteen. Daarnaast
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Situatietekening, behorende bij
de bouwvergunning.



werd in december 1931 een stal verbouwd tot varkensschuur en kreeg deze een
nieuw dak, terwijl begin jaren ’40 op verzoek van de toenmalige pachtster, de
weduwe Jongebreur-Schinkel, een flinke silo voor veevoer op het erf van de
‘Cappellenhof’ werd geplaatst.

De boerderij van Jongebreur
De boerderij die moest wijken voor de Van Cappellenstichting was oorspron-
kelijk het bezit van Pieter van Cappellen (1811-1888), een zoon van Witte van
Cappellen en Anna Jongebreur. Een deel van deze boerderij werd in 1866 ver-
huurd aan zijn neef Arie Jongebreur (1830-1906), tot dan steenovenstoker in
Ouderkerk aan den IJssel en getrouwd met Adriana de Jong (1832-1926).  Na
het overlijden van Pieter kwam de boerderij achtereenvolgens in het bezit van
zijn broer Adrianus (1817-1890) en diens dochter Anna Maria van Cappellen
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Links: De ‘Cappellenhof’ rond 1920. Foto: collectie HVC-Beeldbank. 
Rechts: De ‘Cappellenhof’ rond 1955. Waar de koeien grazen ligt nu de Kievitlaan. 

Foto: collectie Janny van Berkel-Otterspeer.

Boerderij die
moest wijken
voor de ‘Van
Cappellen-
stichting’, ge-
zien vanaf de
Hollandsche
IJssel. Schilde-
rij van J. Maat.
Foto: collectie
HVC-Beeld-
bank.



(1860-1893), waarbij de pachtovereenkomst tussen respectievelijk broer en
oom Pieter aan de ene kant en neef en achterneef Arie aan de andere kant, in
acht werd genomen. Ook onder de ‘weldadige’ Van Cappellen Stichting - die
zoals vastgelegd in hun testament, na het overlijden van Anna Maria en haar
echtgenoot Johannes Nolen (1847-1895) in het overlijdensjaar van de laatste in
het leven werd geroepen - bleef Arie Jongebreur pachter van de boerderij, die
op redelijke korte termijn moest verdwijnen om de bouw van het ‘Gesticht’
daar te kunnen realiseren. 
Voor de pachtersfamilie Jongebreur werd aan de Kerklaan 17 (later hernum-
merd in 19), op steenworp afstand van de oude buitendijkse boerderij, de hier-
boven genoemde ‘Cappellenhof’ gebouwd. In 1897 was het zover dat Arie en
zijn gezin konden verhuizen. Na Arie ging de pacht over op zijn zoon Arie
Adrianus sr. (*1876- †1938) welke na zijn overlijden werd opgevolgd door
zijn weduwe Maria Florina Jongebreur-Schinkel (*1880-†1965), die op haar
beurt weer werd afgelost door hun zoons Arie Adrianus jr. (*1902-†1974) en
Gerard (*1916-†2005). Allemaal van één familie dus, waardoor in de volks-
mond altijd en terecht werd gesproken over de ‘boerderij van Jongebreur’.
Gesloopt
Bij raadsbesluit van 3 februari 1958 werd de ‘Cappellenhof’, inclusief ruim 11
hectare grond, aangekocht door de gemeente Capelle aan den IJssel om plaats
te maken voor woningbouw. Het begin van de realisering van een plan dat
door de gemeenteraden van Capelle en Rotterdam in juli 1959 werd aanvaard.
Een bouwplan van 747 woningen, 243 eengezins- en 504 galerijwoningen ten
laste van het Rotterdamse wooncontingent, dat op 23 mei 1960 door dienst van
Volkshuisvesting Rotterdam werd aanbesteed en eind augustus 1960 gegund
aan de laagste inschrijver, de N.V. Aannemerscombinatie Boellaard en Van
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De ‘Cappellenhof’
op 26 juli 1956.

Foto: Jan Roovers,
collectie HVC-
Beeldbank.
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Kasteel te Amsterdam. Met de toewijzing kwam het einde van de boerderij en
veehouderij van Jongebreur ‘, drie generaties lang verbonden met de ‘Van
Cappellen Stichting’ en de ‘Cappellenhof’, steeds dichterbij. De ‘Cappellen-
hof’ bleef tot september 1970 in gebruik bij de familie Jongebreur. Arie Adri-
anus jr. en Gerard en zijn vrouw Stijntje Johanna de Haan (1922-2018) ver-
huisden in die maand naar een woning aan de ’s-Gravenweg 210, zo’n 150 me-
ter ten oosten van de Kanaalweg. Ongetwijfeld zullen ze daar hebben
teruggedacht aan de ‘Cappellenhof’, een ‘waarlijk schitterende boerderij’ die
het behouden waard was maar niet ontkwam aan de sloopwoede van het toen-
malige gemeentebestuur en voor het einde van 1970 met de grond werd gelijk
gemaakt. 
Geen ‘Cappellenhof’, maar Binnenhof
Het vrijgekomen perceel bleef na de sloop van de boerderij bijna 13 jaar braak
liggen. Pas in de jaren 1983/1984 werden er 39 eengezinswoningen op ge-
bouwd. Een voorstel om de straat naar de ‘Cappellenhof’ te noemen haalde het
niet, het werd ‘Binnenhof’. Op de plaats van de boerderij en de daarvoor lig-
gende boomgaard staan sindsdien de eengezinswoningen Binnenhof 45 tot en

De ‘Cappellenhof’ op 27 juli
1969. Foto: Piet Damsteegt,
collectie HVC-Beeldbank.

Kerklaan 15 en 17 (nu Bin-
nenhof 22) in 1982, de dag-
gelderswoningen die werden
gespaard. Foto: collectie

HVC-Beeldbank.



met 57 en Kerklaan 15 tot en met 23. Daartegenover, verscholen tussen de in-
middels bijna 40 jaar oude nieuwbouw, de bij de ‘Cappellenhof’ horende twee
daggelderswoningen onder één kap uit 1898, die werden gespaard en inmid-
dels zijn verbouwd tot één woning, welke in 1984 als adres Binnenhof 22
kreeg. De woning werd nu als uniek beoordeeld en is met name vanwege de
authentieke, rijk gedetailleerde voorgevel in 2004 op de gemeentelijke monu-
mentenlijst geplaatst. De ‘waarlijk schitterende boerderij, de boerderij van Jon-
gebreur’ kreeg die bescherming helaas niet.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunning ‘Cappellenhof’, 30 januari/8 februari 1896.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Nelleke Manneke. ‘De geschiedenis van de Van Cappellen Stichting’.

2004.
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De Kerklaan in het voorjaar van 1962, gezien vanaf de toren van de Dorpskerk. Linkson-
der het dak van de woning en praktijk van dokter Karel Zandbergen (1890-1970) aan
Kerklaan 13, uiterst linksonder de twee aan sloop ontkomen daggelderswoningen onder
één kap die behoorden bij de ernaast gelegen ‘Cappellenhof’. Achter de boerderij, de Kie-

vitlaan en het als eerste opgeleverde deel van het complex ‘747’. 
Ansichtkaart: collectie Paul Weyling.



HET BOERENERFGOED TELT ER EENTJE MEER!
Zoals u zich mogelijk herinnert telt Het Boerenerfgoed van Capelle aan den
IJssel een reeks van zevenenzeventig beschrijvingen, waarin het wel en wee
anno 1920 op en rond de boerderijen in het Capelse uit de doeken werd
gedaan. Het startpunt van de voettocht door ons dorp bevond zich bij de
Boerenwerf aan de Nijverheidstraat te Kralingseveer en eindigde na een slin-
gertocht door de gemeente bij de Zevenkamp in Schollevaar, ongeveer daar
waar nu aan de Burgemeester Schalijlaan de Algemene Begraafplaats is te
vinden, in een fraaie rij zevens. In 1874 diende de eigenaar bij de verkaveling
van de grond voor nummer 77 ƒ 77.777,77 op tafel te leggen. Deze rij werd
onlangs wreed verstoord doordat plotseling nummer 78 uit het verleden kwam
bovendrijven.
Enige tijd geleden belde HVC-lid Jan Ooms, bewoner van
de voormalige hoeve ‘Niets zonder Gods zegen’ op ’s-
Gravenweg 394, mij met de vraag: “Heb jij weleens
gehoord van een brand in 1934, waaraan een boerderijtje
aan de ‘s-Gravenweg ten prooi is gevallen?” Een simpel
“Nee!” was het antwoord. Bovendien viel die vraag, vijftien
jaar na het schrijven van Het Boerenerfgoed, nogal rauw op
m’n dak. Met niet meer dan de toezegging het destijds aan-
gelegde archief eens te raadplegen sloten we het gesprek af. Wie schetst m’n
verbazing toen hij dezelfde middag via de e-mail een kopie van een foto uit het
Rotterdamsch Nieuwsblad liet binnenrollen met daarop de geblakerde restanten
van de desbetreffende brand. De nieuwsgierigheid was direct gewekt. 
Uit de opgeslagen gegevens bleek inderdaad dat in de periode 1840-1920
ergens tussen kinderboerderij Klaverweide en het afgebrande restaurant
Johannahoeve een boerenhofstee moet hebben gestaan, waarvan in 1922 de
laatste boer, Arie Koolmees Thzn., naar Oudorp in Noord-Holland was vertrok-
ken. Het bevolkingsregister, waarop trefwoorden zoals bouwman, veehande-
laar, (melk-)veehouder, landbouwer e.d. waren losgelaten, bood geen soelaas.
En ook de forse aanpassing van de huisnummers uit 1929 had destijds het
onderzoek doen verzanden.
Tot 1922 zag het bewonersoverzicht met huisnummers er als volgt uit:    

27-11-1838 Corstiaan in ‘Hout N 125
15-09-1839 01-05-1846 Willem van Ballegooien (fam.) N 125 - N 169
01-05-1846 03-05-1852 Bastiaan den Toom (fam.) N 169 
18-12-1852 05-03-1873 Dirk Koolmees (Theodorus) N 169 - C 10 – 

C 17 - C 22  
05-03-1873 14-01-1908 Arie Koolmees Thzn. C 22 - C 19
09-01-1908 08-11-1909 Cornelis de Lange (fam.) C 19 - C 16
20-10-1909 28-04-1922 Arie Koolmees Thzn. C 16 -

’s-Gravenweg 151
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Zoals u ziet kende Capelle aanvankelijk alleen huisnummers die bij een wijzi-
ging onmiddellijk werden aangepast, daarna wijkaanduidingen met huisnum-
mer die een keer per 10 jaar werden herzien en tenslotte sedert 1919 officiële
straatnamen + huisnummers met min of meer een permanent karakter. In het
geval van de ’s-Gravenweg kenden de huisnummers in 1929 een laatste forse
verandering.
Omdat na vertrek van Arie Koolmees Thzn. elke informatie omtrent ’s-
Gravenweg 151 ontbrak en evenmin fotomateriaal beschikbaar bleek (zelfs
onze belangrijkste bron, Maarten Schinkel jr., had nimmer over het boerderijtje
of de brand gerept) viel het besluit er het zwijgen maar toe te doen.
Dankzij de foto van de verbrande restanten kwam het huisnummer voor de dag
en tevens de naam van de bewoner. Dat betrof de heer A.P.A. Formanoij, 
‘filiaalhouder ener onderneeming’, die, volgens het Stadsarchief te Rotterdam,
daar sedert 2 december 1932 met zijn gezin was ingetrokken en nu dus als dak-
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Zaterdagavond is het woonhuis met stalling aan den ‘s Gravenweg, bewoond door den
heer A. P. Formanoy en gezin, door brand vernield. Het huis zonder het dak waarvan al-
leen de verkoolde spanten zijn blijven staan. Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad 23 mei 1934.



loos te boek stond. Het pand was volstrekt onbewoonbaar. 
Direct werd de kavel geamoveerd en na korte tijd startte men met de bouw van
twee woningen onder één kap. Bij de oplevering in maart 1935 kregen deze de
nummers 339A en 339B.
Van beide adressen zijn de namen van de bewoners nagenoeg bekend. Het
gezin van Abraham Versluijs, een banketbakker die in de partijenhandel was
terechtgekomen, bewoonde 339A. Hij prees, volgens de nu 93-jarige Joop van
der Kraan, in dagbladen zijn spullen aan met o.a. de volgende slagzin:

Koop bij Versluijs en Van Sanden
Kinderwagens met dikke banden!

Het verblijf van Versluijs c.s. was van korte duur. Na ruim anderhalf jaar keer-
den zij terug naar de Maasstad. Nu was het de familie Russner, die in diverse
samenstellingen, tot in de jaren ’70 dit pand bezette. De leden stonden bekend
om hun houtbewerkingen en kleinmeubelen, welke in de loods achter het woon-
huis werden geproduceerd. Per 1 april 1971 verplaatste Karel Neleman zijn
transportbedrijf naar 339A en dit gezin is daar tot kortelings gebleven.
De bewoning van 339B kon met minder zekerheid worden vastgesteld. Volgens
de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Capelle aan den IJssel zijn de
woningkaarten, tot aan de digitalisering van de bevolkingsadministratie een
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Links ’s-Gravenweg 339A, rechts 339B – collectie J. Ooms.        



betrouwbare bron, helaas zoekgeraakt. (Dit is symptomatisch voor hoe in onze
gemeente met het historisch archief wordt omgegaan -vE)
De eerste bewoners werden pas getraceerd in november 1939 met de familie
Engelfriet. Hun verblijf eindigde begin 1963, toen het gezin van Jan van der
Bas tot recent het stokje overnam.
Nu rest nog de vraag: 
Werd in de tussenliggende periode 1922-1932 op 339 geboerd of niet?
Deze vraag moet na het natrekken van ca. 1875 familienamen, die Capelle tus-
sen 1910 en 1930 telde, en informatie van het Centraal Bureau voor Genealogie
ontkennend worden beantwoord.
Gedurende dit 10-jarige tijdvak was de grond in gebruik als tuinderij en werd
het pand in tweeën bewoond. Dit overzicht kon worden opgemaakt 
(’s-Gravenweg 151 werd in 1929 339):
1922 - 1933 Cornelis Willem Hartmans, tuinder 151 – 339 A naar 

Rotterdam
1922 - 1925 Roelof Hartmans (inwonend) 151
1922 - 1923 Dirk de Wit, NS 151 naar 

Zaltbommel
1923 - 1924 Evert van der Wil, NS 151 naar 

Etten-Leur
1924 - 1929 Hendrikus Crone - Cinjee, tuinder 151 naar 

Bermweg - Rotterdam 
1929 - 1931 Isaäc Oskam, vrachtrijder 151 – 339 B naar

Capelseweg - Bermweg
Hiermee is het plaatje rond en kan boerderij nummer 78 worden genoteerd.
Aanvullende informatie blijft altijd welkom. Mogelijk komen er in de toekomst
nog meer bij. Ik ben benieuwd.

Frans van Es

Geraadpleegde bronnen:
- Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel, 

Frans van Es, Paul Weyling, Hans Bolkestein, Pieter Breedijk.
- Gemeentearchief Capelle aan den IJssel - Stadsarchief Rotterdam.
- Centraal Bureau voor Genealogie.

HVC Nieuwsbrief najaar 2022 pagina 28



DE DIJK TUSSEN KOUWENHOEK EN ‘T SLOT
Van de nieuwe expositie in het Dief- en Duifhuisje is een boekje beschik-
baar, waarmee u de hele expositie mee naar huis kunt nemen, om thuis
nog eens goed te bekijken.
De expositie toont het werk van Arie Broere (Arie Cornelis, 1885-1962). 
Tekeningen in een impressionistisch-naïeve stijl, welke in de visuele geschied-
schrijving van Capelle beslist bijzonder mogen worden genoemd. 
Broere heeft hiermee met gevoel voor detail, plekjes en panden aan de Groene-

dijk en de Dorpsstraat zichtbaar gemaakt die voor zo-
ver bekend 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 - zijn daarom van blijvende historische waarde.
Tijdens openingstijden is het boekje verkrijgbaar in het Dief- en Duifhuisje en
het Historisch Museum. € 10,00, voor leden € 8,50.

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

De dijk, tussen
Kouwenhoek

en ’t Slot

PPaauull WWeeyylliinngg

Expositieboekje 
mei - oktober 2022
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Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel
Opening Open Monumentendag 2022
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

IInn ffeebbrruuaarrii 11998800 wweerrdd ddee VVeerreenniiggiinngg ttoott bbeehhoouudd vvaann OOuudd
CCaappeellllee ((VVOOCC)) ooppggeerriicchhtt.. AAaannlleeiiddiinngg wwaarreenn ddee vveerrggaaaannddee
ppllaannnneenn vvaann ddee ggeemmeeeennttee CCaappeellllee oomm hhiissttoorriisscchhee ggeebboouu--
wweenn oonnddeerr ddee ssllooppeerrsshhaammeerr ttee llaatteenn vvaalllleenn..
De eerste activiteiten - het voorkomen
van het slopen van het uit 1870 stam-
mende poldergemaal aan de Plantsoen-
straat - leverden helaas geen resultaat
op. Wel had het tot gevolg dat men zich
bewust werd van de mooie oude gebouwen die Capelle
nog telde. 
In januari1987 besloot de ledenvergadering van de VOC
tot een statutenwijziging waarmee een nieuwe vereniging
ontstond: 

ddee HHiissttoorriisscchhee VVeerreenniiggiinngg CCaappeellllee aaaann ddeenn IIJJsssseell
In de loop van de jaren zorgden vele vrijwilligers in di-
verse werkgroepen voor de nieuwe opgave:
Het organiseren en stimuleren van activiteiten die de
geschiedenis en de cultuur van Capelle aan den IJssel
levend houden en de kennis ervan bevorderen.

Onze 
exposities .....

..... zijn een bezoek meer
dan waard

Dief- en Duifhuisje     Nieuwe Laan 11 
2902 BW Capelle aan den IJssel

www.hvc-capelle.nl   -   info@hvc-capelle.nl

Foto-expositie 2022:

‘DDee ddiijjkk ttuusssseenn

KKoouuwweennhhooeekk eenn’tt SSlloott’

in het kleinste museum 

van Nederland

Open 13 - 16 uur

elke 2e zaterdag van april t/m oktober

Toegang gratis


