
Betreft: Hendrik Arie  Hoejenbos (1872 – 1941) 

Gezien de beschikbare gegevens komt deze Hendrik, dan wel zijn zoon Hendrik Arie in aanmerking 

voor onderstaande akte. Een van hen is havenmeester in de Kreeksehaven te IJsselmonde en 

volgens een krantenbericht in het Rotterdamsch Nieuwsblad wordt een herberg te Ijsselmonde (25-

8-1895) door ene Hoeyenbosch gedreven. Nabij het veer Ijsselmonde Kralingsche veer was  aan de 

Ijsselmondse zijde een veerhuis  annex herberg gevestigd waar o.m. vergaderingen van besturen 

werden gehouden. Een gecombineerde functie havenmeester herbergier is mogelijk geweest dan 

wel een deelfunctie vader zoon. De Kreeksehaven en de herberg / veer liggen enige honderden 

meters uit elkaar. 

********************************************************************************** 

Akte verpachting Kreeksehaven en heffen havengeld 

Beschrijving: Akte van overeenkomst tussen het bestuur van het waterschap en de schipper Hendrik 

Hoeijenbos wegens de verpachting van het recht tot het heffen van havengeld in de Kreeksehaven 

voor een periode van vijf jaar. 

Nummer bestanddeel: 425 

Datum: 1897 

Uiterlijke vorm: 1 stuk 

Vormer: Waterschap West-IJsselmonde 

Beperkingen openbaarheid: Nee 

Nummer exemplaar: 14_425 

********************************************************************************** 

De Rechtskamer van West-IJsselmonde, zijnde in de herberg de „Hollandsche Tuin" op Oost-

IJsselmonde een gesloten bus geplaatst, waarin het geld kon worden gedeponeerd. Het 

polderbestuur van IJsselmonde vergaderde ook steeds in den Hollandsche Tuin en geen publieke 

verkooping kon plaats grijpen of zij werd in de herberg gehouden. Zoo ging het onder de eigenaars, 

die elkaar opvolgden, steeds door totdat in 1917 de herberg de „Hollandsche Tuin" verkocht werd en 

in het perceel een Coöperatieve brood- bakkerij gevestigd werd. Nog steeds bleef het uithangbord 

gehandhaafd, doch toen in 1924 de bakkerij van eigenaar ver- wisselde, was het met het 

uithangbord, zoowel als met het aloude pand gedaan. De nieuwe eigenaar liet het oude gebouw 

geheel afbreken om het door een nieuw, naar de eischen des tijds ingericht winkelpand te 

vervangen. Het bekende uithangbord werd niet in eere hersteld. Het vond een smadelijken 

ondergang in den betonnen vloer van het nieuwe pand, terwijl helaas geen nieuw bord werd uit- 

gehangen om tot de burgerij te spreken van de geschiedenis, aan deze plek verbonden. 

 

Doorvaart binnenscheepvaart kanaal Voorne-Nieuwesluis, 27 mei 1922-17 januari 1923 (no.31) 

Volgnr: 327; Datum: 16; Uur 2.45;  Zeil: 1 Soort vaartuig: aa  Naam vaartuig: Op hoop van zegen 

Schipper: H. Hoeijenbos Woonplaats schipper: Ijsselmonde  Aard van de lading: kolen; Herkomst: 

Rotterdam; Bestemming: Hansweert.  

Kanaal door Voorne 



Het Kanaal door Voorne (ook: Voornse kanaal) is een kanaal in de Nederlandse provincie Zuid-

Holland op Voorne-Putten. Het werd gegraven tussen Hellevoetsluis en het in de jaren 1960 

verdwenen dorp Nieuwesluis en kwam in 1829 gereed. Het is 10,5 km. lang, ruim 30 m. breed en 

5,30-5,70 m. diep. Het kanaal stond via een sluis bij Heenvliet in verbinding met de Brielse Maas en 

via een sluis bij Hellevoetsluis in verbinding met het Haringvliet.[1] Rond 1960, toen het Hartelkanaal 

werd aangelegd, is besloten het Kanaal door Voorne in het noorden af te dammen. (wiki) 

Dus vanaf de Kreeksehaven (Ijsselmonde) voer Hendrik Arie Hoejenbos (1872 – 1941) met zijn tjalk 

‘Op hoop van zegen’ voorzien van één zeil, geladen met kolen, over de Nieuwe Maas richting zee, 

ging halverwege bakboord uit de Oude Maas op. Daarna na enige zeemijlen stuurboord uit de Brielse 

Maas op. Halverwege de Brielse Maas aan bakboordzijde nog ver voor Brielle, via het sluisje bij 

Nieuwesluis het Voornse kanaal op om vervolgens er bij Hellevoetsluis er weer uit te komen voor de 

verdere reis naar Hansweert. Niet bekend is of deze reis verder via de Noordzee liep. 

 

Bron: Delpher  

Uitspraak naar aanleiding van aanvaring tjalk ‘Op Hoop van Zegen’ en stoomschip ‘Willy’ 

Uitspraken van den Raad voor de Scheepvaart en uitspraken in beroep van den voorzitter van dien 

Raad dd 18-1-1924 (OCR niet volledig betrouwbaar) 

 

In zake de aanvaring van het tjalkschip 'Op Hoop van Zegen' door het stoomschip 'Willy'. Op 18 

October 1923 is  stoomschip 'Willy' op het IJ te Amsterdam in aanvaring geweest met het ijzeren 

tjalkschip 'Op Hoop van Zegen'. (overeenkomstig het voorstel van den hoofdinspecteur voor de 

scheepvaart besloot een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat de Raad naar dit ongeval 

een onderzoek zou instellen, welk onderzoek heeft plaats gehad ter zitting van 23 en 27 November 

1923. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig)  onderzoek — waaronder een 

verklaring van den gezagvoerder van de Willy — en hoorde als getuigen Adrianus Kuiper, loods 

Hendrik Lodewijk Scholten, onderhavenmeester, beiden te Amsterdam, en Hendrik Arie Hoeijenbos, 

schipper van de 'Op hoop van Zegen. Het een en ander is den Raad het navolgende gebleken: Het 

Nederlandsche stoomschip 'Willy', metende bruto 1242 09 reg. ton, toebehoorende aan de firma VV 

. H. Berghuys' & Co te Amsterdam, vertrok op 13- October 1923 te 2 u 15 m van de Sumatrakade te 

Amsterdam met bestemming naar Schotland.  De wind was W.Z.W. met kracht 7—9, buiig weer met 

nu en dan regen, goed zicht. De gezagvoerder de Boer, de loods Kuiper en de roerganger bevonden 

zich op de brug. Na vertrek gaf de 'Willy' eenige malen een sein van één langen stoot, waarmede 

bedoeld werd een attentiesein. Op de kop van de Sumatrakade lag een baggermolen dwars op den 

wal. Toen deze gepasseerd was, moest het schip bakboord uit. Daartoe werd. met het oog op den 

krachtigen wind, de telegraaf even op volle kracht gezet; voorts werden eenige malen twee korte 

stooten gegeven, ten teeken dat het schip bakboord uit draaiende was. Ter hoogte van het 

Julianadok bevond zich een zeilscheepje, dat later bleek de 'Op Hoop van Zegen' te zijn. Toen dit 

scheepje voor het eerst gezien werd zeilde iet over bakboord. Vervolgens maakte het een slag over 

stuurboord. De 'Willy' verwachtte nu niet anders dan dat het scheepje over stuurboord zou blijven 

liggen totdat de Willy achter haar gepasseerd was. Toen het echter even voorbij de havenas was 

gekomen ging het plotseling weer door den wind en kwam vlak voor de 'Willy' te liggen. Een 

aanvaring was onvermijdelijk daar bij de laatste wending de afstand tussen de 'Op Hoop van Zegen' 

niet meer dan  60 meter bedroeg. De telegraaf werd dadelijk op stop gezet en S.B -anker werd 

gepresenteerd. Het scheepje werd (..) getroffen en, volgens schatting van den loods (?) meter dwars 



door het water geduwd, totdat het bootje van de havenpolitie het van den boeg van de 'Willy' 

wegtrok. De beide zwaarden van de 'Op Hoop van Zegen' waren gebroken. Wat de vaart van de 

'Willy' betreft, de loods achtte deze niet meer dan 5 mijl. De getuigen Scholten en Hoeijenbos 

nebben echter verklaard, dat de Willy veel vaart had. Het schip had flink boegwater voor den kop. 

Getuige Scholten schat de vaart op 7 mijl; getuige Hoeijenbos spreekt van ontzettend veel vaart en 

voegt er aan toe, dat dit zeker was om de Hembrug van halfdrie nog te halen. Volgens den loods is 

het eerste sein van twee stooten gegeven toen het zeilscheepje over stuurboord lag en het tweede 

toen het over bakboord lag. Het sein was echter bedoeld voor een sleep en niet voor de' Op Hoop 

van Zegen'. In elk geval achtte hij voor dat scheepje geen sein noodig toen het voor den laatsten keer 

over stuurboord lag, omdat er niets gebeurd zou zijn, indien het maar had blijven doorliggen. De 

schipper van de 'Op Hoop van Zegen' verklaarde echter, dat hij juist weer terugging over bakboord, 

omdat hij aan de 'Willy' ruimte wilde laten om haar goeden wal te houden. Hij wist niet beter of de 

'Willy' was zulks ook van plan te doen, hetgeen hij opmaakte uit het sein van één stoot. Een sein van 

twee stooten heeft hij niet gehoord, wel heeft hij stoom zien vliegen. De Raad is van oordeel, dat de 

aanvaring een gevolg is van het feit, dat de 'Op Hoop van Zegen' en de 'Willy' elkaar niet hebben 

begrepen; het zeilscheepje maakte ongeveer middenvaarwater zijn slag naar den zuidkant van liet IJ, 

juist om de 'Willy' haar goeden wal te geven, terwijl de wending voor de 'Willy', die niet van plan was 

tusschen het zeilscheepje en het dok door te gaan. juist geheel onverwachts kwam en haar in de 

onmogelijkheid bracht om de aanvaring te voorkomen. Naar 's Raads oordeel heeft de 'Op Hoop van 

Zegen', niettegenstaande haar goede bedoeling, verkeerd genavigeerd. 

Er was voor haar alle aanleiding om te meenen, dat de 'Willy' niet tusschen haar en het dok door 

wilde gaan. De twee stoot seinen mogen dan al door de 'Willy' gegeven zijn, niet voor haar, maar 

voor een sleep, dat neemt niet weg, dat de schipper van liet zeilscheepje die seinen heeft moeten 

hooren en zich daarnaar had behooren te richten, waar het stoomschip haar geenszins hinderde, 

doch zij eenvoudig had blijven door te liggen tot zij haar geheelen slag had gemaakt. Dan was er niets 

gebeurd en, zelfs al zou de 'Willy' dan nog niet gepasseerd zijn, dan zou zij nog gelegenheid genoeg 

gehad hebben om met haar slag om  de Zuid even te wachten tot de 'Will' voorbij was. Dat de Willy 

op eenigerlei wijze te kennen zou hebben gegeven, dat zij haar S.B.-wal wilde houden, is onjuist. De 

schipper van de 'Op Hoop van Zege'n beroept zich op het sein van één stoot, evenwel ten onrechte, 

daar dit niet was een korte stoot, zoodat de schipper daaruit niet voormelde conclusie mocht 

trekken. Hij sprak zelf van een 'vrij lange blaas', zoodat het onjuist was om dit te houden voor het 

signaal: Ik wijk naar stuurboord. Nu zou het alleszins begrijpelijk zijn, dat de schipper veronderstelde, 

dat de 'Willy' alle aanleiding had om liaar S.B.-wal op tezoeken, ware het niet, dat dit schip eenige 

malen het tweestootsignaal had gegeven. De schipper van de 'Op Hoop van Zegen' beweert dat sein 

niet gehoord te hebben, doch wel stoom te hebben zien vliegen. Hij moet dan echter telkens 

tweemaal stoom hebben zien vliegen, zoodat zelfs optisch dat sein hem de bedoeling van de 'Willy' 

had kunnen doen kennen. De Raad wil zich een oogenblik stellen op het standpunt van den schipper, 

dat hij de twee-stootsignalen niet heeft gehoord ; het ware anders volkomen onverklaarbaar, dat zij 

haar slag over stuurboord afbrak; maar te verontschuldigen acht de Raad het niet hooren van die 

seinen geenszins. Waar hij het op nog grooteren afstand gegeven sein van een langen stoot wel heeft 

gehoord, zou het niet hooren van het tweestootsignaal slechts aan onoplettendheid kunnen worden 

toegeschreven. Hij heeft dus,  ondanks zijn goede bedoeling, onjuist gehandeld en de 'Willy' misleid. 

De Raad zou aan dit schip geen enkele grief maken, ware het niet, dat de Raad tot de overtuiging is 

gekomen, dat de Willy te veel vaart had. Zij heeft zich daardoor zelf gebracht in den toestand, dat zij 

met de voor haar onverwachte manoeuvre van het zeilscheepje niet meer rekening heeft kunnen 

houden. Dat de 'Willy' te veel vaart liep, in elk geval meer dan 5 mijl, neemt de Raad aan op grond 



van de verklaringen der getuigen Scholten en Hoeijenbos, bevestigd door het feit, dat het 

zeilscheepje dwars tegen den wind in nog 50 meter werd voortgeduwd. 

 Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter; W. Allirol, D. H. 

Hinlopen C. J. Canters, G. J. Lap, leden; Z. W. C. Dekkers, W. BakKer, buitengewone leden, in 

tegenwoordigheid van 's Raads plaatsvervangend secretaris, mr. W. Cnoop Eoopmans A.¦Izn., en 

uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van 20 December 

1923. (get.) B. M. Taverne. en anderen. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris. 

********************************************************************************** 

 

 


