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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
WOENSDAG 23 MAART 2016
Geacht HVC-lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenverga-
dering op woensdag 23 maart 2016 in de educatieruimte van het Histo-
risch Museum, Bermweg 13. Aanvang 19.30 uur. 
De educatieruimte is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA
1 Opening en vaststelling van de agenda.
2 Mededelingen.
3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015.

Zie pagina 3 van deze Nieuwsbrief.
4 Jaarverslag 2015.

Zie pagina 5 van deze Nieuwsbrief.
5 Financieel verslag 2015.

Zie pagina 12 van deze Nieuwsbrief.
6 Verslag kascommissie 2015 en benoeming kascommissie 2016.
7 Begrotingen 2016 en 2017.

Zie pagina 13 van deze Nieuwsbrief.
8 Bestuursverkiezing. 

Als kandidaat-bestuurslid heeft zich gemeld Irma Camijn. Mevrouw
Camijn heeft als oud-gemeenteraadslid een ruime bestuurlijke ervaring,
daarnaast was zij lerares aan het Comenius College afdeling
HAVO/VWO en maakte daar vele jaren deel uit van de schoolleiding.
Het bestuur stelt dan ook voor haar te benoemen als algemeen bestuurs-
lid voor de periode van 3 jaar. Eric Steenhouwer is aftredend en stelt
zich herkiesbaar, eveneens voor een periode van 3 jaar. Tegenkandida-
ten en kandidaat- bestuursleden (het bestuur heeft nog 3 vacatures) wor-
den verzocht zich voor de aanvang van de vergadering te melden bij de
secretaris a.i. Anneke Scheffer.

9 Knelpuntennotitie “Aanpakken Alstublieft”.
Dit document zal bij aanvang van de vergadering worden uitgereikt.
Voorafgaande aan de discussie hierover zal een leespauze worden 
ingelast.

10 Rondvraag.
11 Sluiting.
Na een korte pauze zal Bram van Bochove één en ander vertellen over
de filmcollectie van de jubilerende HVC-Beeldbank en een aantal trai-
lers van films vertonen.

Anneke Scheffer, secretaris a.i.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
25 MAART 2015
Aanwezig waren: 26 leden.

Opening.
De voorzitter, Jos Specht, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom in de educatieruimte. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen.
Berichten van verhindering. Helaas was het lijstje met de namen van de af-
melders niet meer te traceren.
Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart 2014.
De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris, Joost van Leest,
goedgekeurd.
Jaarverslag 2014.
Op blz. 18 bovenaan is de naam van Anneke van den Bremen weggevallen.
Er zijn diverse opzeggingen geweest, waarbij de meeste opzeggers aangaven
dat zij dit uit financiële overwegingen deden. Dit jaar wordt gestart met een
ledenwerfactie en de contributie zal niet worden verhoogd.
Financieel jaarverslag 2014.
De penningmeester, Eric Steenhouwer, geeft een toelichting. Er is een vraag
van de heer Frans van Es met betrekking tot het geschenk van de gemeente
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Dit bedrag komt
niet op de begroting voor, ook niet op die van de komende jaren. Anneke van
den Bremen geeft een toelichting op de gang van zaken m.b.t. dit geschenk.
De voorzitter wijst erop dat de HVC min of meer werd overvallen met dit ge-
schenk, dat feitelijk niet voor de HVC bestemd was, maar voor het uitbrengen
van een nieuw monumentenboekje. Daar werd al aan gewerkt buiten HVC-
verband en de HVC was niet van plan om een dergelijk boekje uit te geven.
Hij zegt toe alsnog bij de huidige wethouder te informeren naar de stand van
zaken, hoewel de HVC feitelijk geen partij is. De voorzitter zal hierover in de
eerstvolgende Nieuwsbrief rapporteren.
Verslag kascontrole commissie.
Peter Peters en Diana Al brengen verslag uit en stellen voor het bestuur dé-
charge te verlenen. Als leden van de volgende kascommissie worden be-
noemd Peter Peters en Johan Witkam. Reserve: Cobie Eppinga.
Begroting 2016.
Eric Steenhouwer geeft een korte toelichting op de begroting. Er zijn geen
op- of aanmerkingen.
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Bestuursverkiezing.
Agnes Riphagen wordt voorgedragen als secretaris en met algemene stemmen
gekozen. De voorzitter heet haar van harte welkom in het bestuur.
Activiteitenplan 2015.
De voorzitter geeft een toelichting. De nieuwe expositie in het museum, die
in september van start zal gaan, heeft als onderwerp “10 jaar Beeldbank”. Een
selectie van deze expositie zal ook te zien zijn in de bibliotheek, in het ge-
meentehuis en in het Van Cappellenhuis. De werkgroep educatie verwacht dit
jaar 500 à 600 kinderen te zullen ontvangen.
Verder zal een ledenwerfactie worden gestart, waarvoor een actieprogramma
zal worden opgezet.
Huishoudelijk Reglement.
Het oude Huishoudelijk Reglement dateert uit 2005 en is op diverse punten
aangepast. De voorzitter neemt de voornaamste wijzigingen t.o.v. de oude
versie door. Met 1 kleine aanpassing wordt het nieuwe Huishoudelijk Regle-
ment vastgesteld.
Rondvraag.
Cees van Yperen stelt voor om een commissie ‘lief en leed’ in te stellen. De
voorzitter legt uit dat dit gezien de samenstelling van ons vrijwilligersbestand
erg moeilijk is. De coördinatoren van de diverse werkgroepen moeten zelf
e.e.a. in de gaten houden.
Sluiting.
Jos Specht sluit de vergadering en last een korte pauze in.
Presentatie
Na de pauze geeft de heer J.H. van den Berge, specialist op het gebied van
geglazuurd aardewerk, een lezing over antieke tegels die in deze omgeving in
monumentale woningen en boerderijen worden aangetroffen en toont hiervan
fraaie voorbeelden. Hij is bereid om ook in de diverse Capelse monumenten
de aanwezige tegels te onderzoeken en te documenteren.
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DE HVC IN 2015
ALGEMEEN.
De vereniging telt per 31 december 2015 554 leden. Er waren 22 nieuwe leden
en 21 leden waarvan afscheid werd genomen. Het vrijwilligersbestand bleef
vrij stabiel. Er zijn 65 mensen die zich actief inzetten voor de vereniging. Voor
hen was er in september een excursie naar Brielle en in december een stamp-
pottenbuffet in restaurant ’t Hooghe Water. Alles mede mogelijk gemaakt door
de vrijwilligersbijdrage van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het bestuur
bestaat momenteel uit drie personen. Er is een vacature voor een secretaris, een
waarnemend voorzitter omdat Jos Specht door ziekte zijn functie tijdelijk heeft
neergelegd en twee algemene bestuursleden. Eric Steenhouwer is penning-
meester en Anna Swets en Anneke Scheffer zijn bestuurslid.
ONZE ACTIVITEITEN.
De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft 4 doelstellingen.

Bevorderen van kennis en belangstelling.
Doen van onderzoek en studies.
Behoud monumenten.
Exploitatie museum.

Daar hebben we in 2015 met elkaar het volgende aan gedaan:
BEVORDEREN KENNIS EN BELANGSTELLING.
a. EDUCATIE.
Dit jaar hebben 16 klassen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs
(438 leerlingen (ll.)) in en om het museum meegedaan aan de projecten Droge
Voeten en Hoog Water. Daarnaast hebben 6 klassen van de groepen 5 en 6 (156
ll.) meegedaan met het project Verdwenen Ambachten, ook in het museum.
Voor de zesde keer deden we, samen met de Dorpskerk, mee aan de Open Mo-
numenten Klassendag. Op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de Open
Monumentendag zijn 5 klassen uit de groepen 7 en 8 (131 ll.) met een kijkwij-
zer rondgeleid door de Dorpskerk. Verder deden 7 klassen uit de groepen 3 en
4 (131 ll.) mee aan het project `Mijn over opa was een dief` In dit project wordt
eerst op school een fantasieverhaal verteld. Hierin wordt de aandacht gevestigd
op de inrichting van het huis, Delfts blauw, schilderijen, kleding en de was,
kinderkamer met speelgoed en de kakstoel, ongeduldig zijn en straf krijgen.
Daarna komen deze leerlingen naar het Dief- en Duifhuisje om het echte ver-
haal te horen. Ze bekijken het huisje als monument, bezoeken het Slotpark en
gaan op de foto bij de schandpaal. Het bezoek wordt afgesloten met limonade
en een koekje, Jan Hagel. Eind oktober deed de HVC mee aan de Cultuurshock
voor leerlingen uit de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Tijdens een
workshop van een half uur presenteert de HVC de door Irja Verweijen gemaak-
te powerpoint De plek van je school. In 4 dagen zijn 19 workshops gegeven
voor 344 leerlingen.
Voor het project Hoog Water was een nieuwe introductiefilm beschikbaar. En
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een prachtige, door de klussenploeg gemaakte, schutsluis die ook door de kin-
deren bediend kan worden. Vanwege het ruimtebeslag van de huidige tentoon-
stelling moest het project Verdwenen Ambachten tijdelijk gestopt worden.
De werkgroep bestond dit jaar uit Anneke en Wim van den Bremen, Bob Bus-
se, Ton van Delft, Cobie Eppinga, Greetje Engelen, Eeuwoud Geneugelijk,
Nelly en Gert Groenendijk, Ruud Kuipers, Jan Kwakernaak, Anita Meyer,
Kees Molenaar, Arie Nobel, Peter Peters, Irja Verweijen, Cees van Yperen,
Corrie Vermaat, Johan Witkam. Coördinatoren zijn Anneke Specht en Ans de
Koning.
b. BEELDBANK.
De mensen van de Beeldbank zijn verder gegaan met het digitaliseren en het
opnemen in capelleinbeeld.nl van zowel eigen foto´s als foto´s van de gemeen-
te Capelle aan den IJssel. Ook zijn er een aantal films opgenomen in de Beeld-
bank. In totaal zijn er nu 3855 beschrijvingen betreffende de HVC in de Beeld-
bank. Hieronder zijn 29 filmfragmenten en 5 DVD´s. Het aantal foto´s dat is
gedigitaliseerd voor de HVC bedraagt 5430 en 22 fotoalbums. Voor de ge-
meente zijn er 4951 beschrijvingen in de Beeldbank opgenomen. Hieronder
zijn 14 filmfragmenten en 3 DVD´s. Het aantal foto´s dat is gedigitaliseerd
voor de gemeente bedraagt 6210 en 2 fotoalbums.
In het begin van het jaar is begonnen met het organiseren van de nieuwe ten-
toonstelling naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van de Beeldbank. Ze
bestond in oktober 10 jaar. En er zullen nog vele jaren volgen voor alle foto´s
zijn gedigitaliseerd. De tentoonstelling is op 11 september geopend door de be-
kende persfotograaf Roel Dijkstra. Met assistentie van de bekende Capelse fo-
tograaf Han van Senus. Van Han van Senus staan er diverse oude fototoestel-
len. Het pronkstuk van de tentoonstelling, een balgcamera op statief, is te leen
van Anneke Scheffer. Deze camera is ongeveer 100 jaar oud. Daarnaast ver-
zorgde het beeldbankteam in de maanden augustus tot oktober drie mini-jubi-
leumexposities in de bibliotheek, het gemeentehuis en het Van Cappellenhuis.
De beeldbank heeft ook 5 setjes prentbriefkaarten uitgegeven met het thema
´Toen en nu`. Op één briefkaart staat in het grote en kleur de huidige situatie en
in het kleine en in zwart-wit de situatie van 50 tot 60 jaar geleden.
Bram van Bochove heeft in september zijn coördinatorschap opgegeven. Hij
gaat als gewoon lid verder. Een opvolger is nog niet gevonden. De groep be-
staat uit Bram van Bochove, Eeuwoud Geneugelijk, Cees Hartmans, Rein
Kraaij, Anneke Scheffer, Peter Stolk, Arie Vliegenthart en Paul Weyling.
c. WEBSITE EN FACEBOOK.
Sinds 2011 maakte de HVC gebruik van een website die werd gebouwd en on-
dersteund en regelmatig aangepast door Indigo Webstudio. In juli maakte dat
bedrijf bekend te gaan sluiten. Het internetbureau Esser Emmerik Online Ex-
perts werd nieuw aangetrokken. Die constateerde dat het systeem waarop de
website draaide verouderd was. Daarmee werden tegelijk een aantal regelmatig
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terugkerende toepassingsproblemen verklaard. Er werd nieuwe software geïn-
stalleerd. De problemen die daarbij ontstonden werden in goed overleg met de
websitebeheerder opgelost. Sinds juni is de HVC met een eigen pagina te vin-
den op Facebook. Onder de naam HVC Capelle aan den IJssel. Op dit online
platform kunnen bestuur en leden, maar ook andere belangstellenden in de his-
torie van onze gemeente elkaar ontmoeten. Ze kunnen informatie uitwisselen
en foto´s en video´s delen. Website en Facebookpagina worden beheerd door
Peter Stolk.
d. DIEF- EN DUIFHUISJE.
Het Dief- en Duifhuisje is op de 2e zaterdagmiddag van 13.00u tot 16.00u in
april t/m oktober geopend. Daarnaast was het de hele dag open op de museum-
dag 18 april en Open Monumentendag 12 september. Op 31 mei, de dag van
het park, speelde het Dief- en Duifhuisje een rol in Telekids een jeugdprogram-
ma van RTL8. Het programmaonderdeel “Spel in het Dief- en Duifhuisje”
werd uitgezonden op 4 en 25 juli. Opvallend was het dat daarna, vooral in au-
gustus, de bezoekers voor meer dan de helft kinderen waren!
Boven in het Dief- en Duifhuisje was weer de permanente expositie “De kaste-
len van Capelle” te zien. Beneden werd dit jaar aandacht besteed aan de vier
steenplaatsen die er in Capelle waren. Elly van Gelderen- Kasbergen, schrijf-
ster van het kinderboek “Hein en Jonna van de Steenplaats” opende op 11 april
de expositie “De Capelse Steenplaatsen”. Daarna werden ruim 50 personen
rondgeleid. In de praktijk blijkt dat de meeste bezoekers vooral komen voor het
Dief- en Duifhuisje zelf. Als men eenmaal binnen is wil men ook wel graag de
wisselexpositie bekijken. Om een vaak onbekend stukje Capelse geschiedenis
te zien. En ook om oude herinneringen op te halen en met elkaar te delen. Re-
denen genoeg om door te gaan met wisselexposities in het museum. En we zijn
ook nieuwsgierig welke andere plekken geschikt zijn om dergelijke kleine ex-
posities te tonen en daarmee de geschiedenis van Capelle dichter naar de inwo-
ners toe te brengen.
Het totaal aantal bezoekers was 343. Gastheren/vrouwen waren Anneke van
den Bremen, Hans Bolkestein, Nico Feijnenbuik, Ruud Kuipers, Corrie Ver-
maat, Aart Zwijnenburg. Paul Weyling en Ans de Koning waren reserve. De
expositie werd samengesteld door Anneke van den Bremen, Suus Boef, Hans
Bolkestein, Henk Oldenhof en Paul Weyling. Het beheer van het Dief- en Duif-
huisje was in handen van Cees van Yperen, geassisteerd door het klussenteam.
Zij helpen ook bij het inrichten en leegruimen van het Dief- en Duifhuisje.
e. REGENTENKAMER.
De regentenkamer in het Van Capellenhuis is dit jaar op 3 momenten open ge-
weest voor rondleidingen. Op de Museumdag was er weinig bezoek. De rond-
leidingen werden ook nog eens ernstig gestoord door het afgaan van het alarm.
In de middag van Open Monumentendag was het net 120 bezoekers gezellig
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druk. Voorts was er een familiedag van de familie Van Cappellen waarbij voor
68 belangstellenden een rondleiding is gegeven. De rondleiders waren Alie
Buys, Aartje Bernhart en Adri de Jonge. De coördinator Marijke Zeijlemaker
kon door privéomstandigheden nauwelijks actief zijn.
f. RONDLEIDINGEN.
Tijdens de openstelling van het Dief- en Duifhuisje wordt er om 14u ook een
rondleiding door het Slotpark gehouden. Op de dagen dat het museum de hele
dag open is was er ook een rondleiding om 12u. Dat bleek geen succes. Het
aantal deelnemers was 50. Rondleiders waren Wim van den Bremen en Corrie
Vermaat. Inmiddels is er ook breder belangstelling voor een rondleiding. Er
waren er dit jaar twee vanaf het Dief- en Duifhuisje door het Slotpark en de
Oude Plaats langs het Vuykterrein naar de Dorpskerk. Het aantal deelnemers
was 35. Rondleider was Wim van den Bremen.
g. LEZINGEN.
Op 5 februari vond een uiteenzetting plaats over de geschiedenis van Capelle
en de wijk Middelwatering in het bijzonder voor ambtenaren van de afdeling
Stadsontwikkeling. Dit ter voorbereiding op de Gebiedsvisie Centraal Capelle.
Op 15 april was er een uiteenzetting over de geschiedenis van het oorlogsmo-
nument op de oude Algemene begraafplaats aan de Nijverheidsstraat. Toehoor-
ders waren leerlingen van groep 8 van de Capelse School Vereniging (CSV).
Dit was voorafgaand aan de alternatieve kranslegging door de leerlingen van
deze school, die het monument hebben geadopteerd. De inleider was Paul Wey-
ling.
h. HVC NIEUWSBRIEF.
Er zijn 4 kwartaal HVC- nieuwsbrieven verschenen. Ze bevatten in totaal 128
pagina’s verenigingsnieuws, historie, interviews en nostalgie. Acht pagina’s
meer dan in 2014. In vervolg op het in HVC Nieuwsbrief zomer 2015 versche-
nen artikel van Paul Weyling over de Moriakerk aan de Doormanstraat 12 is op
verzoek van de Gereformeerde Gemeente Capelle-West een boekje verschenen.
Het artikel is door Paul Weyling aangevuld, in full-color uitgevoerd en uitgege-
ven bij AVW Vakpers. De redactie is in handen van Jos Specht met uitzonde-
ring van de wintereditie die door Paul Weyling is verzorgd. Meerdere auteurs
verleenden hun medewerking. De nieuwsbrieven worden door vrijwilligers
verzendklaar gemaakt en bij de leden in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk
thuisbezorgd. De overige exemplaren worden per post verzonden.
i. INFORMATIESTANDS.
Bij drie gelegenheden hebben we met een stand informatie verspreid. Bij de
braderie in Capelle West, de jaarmarkt Schenkel en op Open Monumentendag.
In Capelle West regende het de hele dag, zodat er weinig bezoekers waren. Bij
de andere twee gelegenheden hebben velen de kraam bezocht en zijn er nieuwe
leden ingeschreven.
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De kramen werden bemenst door: Cees Hartmans, Arie Heuvelman, Ruud Kui-
pers, Wout van den Heuvel, Rein Kraaij, Rook van Wijk, Hans Heere, Nico
Feijnenbuik en Anna Swets.
j. SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK.
Er is een expositiehoekje Capelse historie op de bovenverdieping van de bibli-
otheek opgezet. En er zijn 6 stamboomcafé bijeenkomsten in de bibliotheek ge-
houden. Dit werd uitgevoerd door Anneke Scheffer, Jos Specht en Anna Swets.
k. OPEN MONUMENTENDAG.

Met het thema Kunst en ambacht hebben we het volgende gedaan: 
Er is een fietsroute gemaakt langs de Capelse kunstwerken. 
Er zijn banieren opgehangen voor de bekendheid. 
Er is reclame gemaakt op de beeldkranten bij de ingangen van Capelle. 
De regentenkamer was een halve dag open.
De Moriakerk, de Dorpskerk en de Hoeksteen waren open.
Het J.A. Beijerinkgemaal draaide. 
Het Historisch Museum en het Dief- en Duifhuisje waren de hele dag ge-
opend en in het Slotpark waren twee rondleidingen.

l. EXPOSITIES.
Tot medio augustus stond in het Historisch Museum de expositie “Capelle op
Reis”, met foto’s en voorwerpen uit de periode 1900 tot heden. Een periode
waarin de inwoners van Capelle zich meer en meer gingen verplaatsen. Uit
noodzaak (werk of school) of uit nieuwsgierigheid naar de wereld rondom.
Deze verplaatsingen gebeurden per (veer)boot, trein, bus, metro en zelfs met
het vliegtuig. In de tentoonstelling werd aan deze vervoermiddelen en de men-
sen die ze gebruikten, ruim aandacht besteed. Speciale aandacht was er voor de
busmaatschappijen, die in een lange reeks van jaren Capelle verbonden met de
omliggende plaatsen. Zoals de MEGGA en met name Van Gog. Hans de Vla-

ming, een expert op dit gebied, heeft de HVC ge-
holpen aan veel informatie. En met het geven van
enkele bruiklenen. Verder werd heel wat materiaal
geleend van de Stichting ROMEO. De klussen-
ploeg had hiervoor zelfs een volledige bushalte
gereconstrueerd.
Vanaf 11 september stond een expositie gewijd
aan het 10-jarig bestaan van de Beeldbank opge-
steld. De Beeldbank is binnen de HVC verant-
woordelijk voor het digitaliseren van de enorme
collectie foto’s van de vereniging en van de ge-
meente. Via een speciale website worden ze toe-
gankelijk gemaakt voor het publiek. Een klein
deel van deze schat wordt elke zaterdag getoond
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aan een verrast publiek en zeer enthousiast ontvangen. Ook staat in de vitrines
een keur van foto- en filmapparatuur opgesteld. Voor de liefhebber is dat smul-
len geblazen.
In de aparte vitrine met materiaal uit het eigen bezit van de HVC, is dit jaar de
nadruk gelegd op “De school van vroeger”. Met onder andere een leesplankje
(het oude vertrouwde Aap, Noot, Mies), een leitje, krijtjes en oude schoolboek-
jes. Daarmee wordt de herinnering van menig inwoner van Capelle levendig
gehouden. 
m. OVERIGE ACTIVITEITEN.
In het programma bepalend orgaan van Radio Capelle zit voor de HVC Anna
Swets. Er was een bezoek van de collega’s uit Prins Alexander aan het muse-
um
DOEN VAN ONDERZOEK EN STUDIES.
n. WERKGROEP ONDERZOEK
Deze werkgroep is ad-hoc en gericht op één bepaalde activiteit. In 2014 was de
werkgroep begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe expositie, “De
Capelse Steenplaatsen” in het Dief- en Duifhuisje. Daarna is doorgegaan met
het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van de vier Capelse steen-
plaatsen. Het doel is de verkregen informatie zo volledig mogelijk te documen-
teren en het daarna naar buiten te brengen. Of dit gebeurt in de vorm van een
themaboekje is nu nog niet duidelijk. In de 2e helft van dit jaar zijn de voorbe-
reidingen gestart voor de wisselexpositie “Dijkversterking”. Dit onderwerp is
gekozen omdat de komende tijd het dijkvak tussen Slotlaan en de Mient ver-
zwaard gaat worden.
In het jaarverslag van 2014 is aangegeven dat het beheer van de gemeentelijke
archieven van voor 1986 per 1 januari 2015 is ondergebracht bij VADA Archie-
ven B.V. in Nijverdal. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange samenwer-
king met het Stadsarchief in Rotterdam. Daar konden de archieven naar tevre-
denheid worden geraadpleegd. De verplaatsing over een afstand van zo’n 170
km. had, zo werd ervaren, nadelige gevolgen voor de wijze van werken en de
aanpak van een onderzoek. Na de verplaatsing zijn er ook enkele positieve za-
ken te melden. Maar de fysieke toegankelijkheid van het historisch archief bin-
nen een redelijke afstand van Capelle wordt node gemist. Eveneens negatief is
dat sinds de verplaatsing de fiches van de burgerlijke stand en het bevolkings-
register niet te raadplegen zijn. De werkgroep bestaat uit Suus Boef, Hans Bol-
kestein, Eva Obbes, Henk Oldenhof en Paul Weyling. Anneke van den Bremen
is organisator en coördinator.
BEHOUD MONUMENTEN.
o. WERKGROEP SLOTPARK.
In 2012 heeft de HVC het idee geopperd om de contouren van twee van de
voormalige kastelen in het Slotpark weer zichtbaar te maken. Dat is dit jaar
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door de gemeente gerealiseerd. Op 3 december vond de opening plaats van het
heringerichte Sloteiland door wethouder J.P. Meuldijk. De eeuwenoude conso-
le, die tijdens de werkzaamheden uit de Slotgracht werd opgevist, is vanaf
2016 te bewonderen in het Dief- en Duifhuisje. De komende jaren zullen er
nog meer aanpassingen plaats vinden in het Slotpark. Ook daarbij zal de werk-
groep zo nodig advies geven op cultuur-historisch vlak. Rekening houdend met
de publieksfunctie van het Slotpark. De werkgroep bestond uit Anneke van den
Bremen, Hans Bolkestein en Paul Weyling.
Bij de plannen voor de dijkverzwaring langs het Slotpark werd de formele in-
spraak vanuit de HVC verzorgd door Wim van den Bremen en Jos Specht. Er
werd een zienswijze ingediend tegen de plannen voor sloop van de Hoeve Ver-
kade. En werd bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het bestem-
mingsplan Middelwatering vanwege de aantastingen van het Doorenbosplant-
soen. De HVC werd in de Commissie voor Welstand en Monumenten verte-
genwoordigd door Wanda Waanders.
EXPLOITATIE MUSEUM.
p. DE COLLECTIE.
Opnieuw zijn van het documentatiemateriaal enkele onderwerpen afgerond en
opgeborgen. Het privé- archief van wijlen Henk Gerritsen, dat in 2014 in ons
bezit kwam, is voor 50% geselecteerd op bruikbare/interessante documentatie.
Hiertussen bevonden zich de volgende boeken die zijn opgenomen in de HVC
bibliotheek: Historisch album Zuid- Holland, Kijken naar Monumenten in Ne-
derland, Boerderijen in Nederland, Provincie album Zuid-Holland in 144 facet-
ten, Erfgoed in Nederland, Dorpen in Nederland, Gouden handen, Antiek van
het Nederlandse platteland. Door schenking en door aankoop zijn aan de col-
lectie toegevoegd: Een dominee voor het vuurpeloton, Zo was het bij de fami-
lie Schinkel, NUHA beroepenlijst, De boerderij in de Krimpenerwaard, Ge-
slacht Hoogendijk deel 5+ 6. Overige aanwinsten zijn: 3 beeldjes, een scheeps-
klinker, een nagelheter en een scheepsmaker. Plus een microscoop en 2 dozen
medische preparaten onder glas. Deze collectie wordt beheerd door Aartje
Bernhart.
q. DE KLUSSENPLOEG.
De klussenploeg verzorgt het onderhoud en ondersteunt bij de andere activitei-
ten van de HVC.
Dat is het technisch beheer van het Dief- en Duifhuisje en het inrichten van
tentoonstellingen. Ook wordt voor de Stichting Anne Beijerinckgemaal de tuin
rond gemaal en museum onderhouden. Een bijzondere en geslaagde opdracht
werd uitgevoerd voor de werkgroep ‘educatie’, namelijk het maken van een
model van een werkende schutsluis.

Het bestuur
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Balans 2014 2015 2014 2015

kas 311,78 168,93 eigen vermogen 11.933,07 13.010,39

bankrekening 831,41 588,09 res. Publicaties 13.723,91 13.723,91

spaarrekening 37.486,37 43.632,80 res. Exposities 3.000,00 3.000,00

kruisposten 150,00 150,00 res. Onderhoud/inr.museum 5.000,00 5.000,00

res. ICT 927,96 927,96

res. Publieksactiviteiten 1.000,00 1.000,00

crediteuren 2.117,30 3.986,44

positief saldo 1.077,32 3.891,12

totaal 38.779,56 44.539,82 38.779,56 44.539,82

Resultatenrekening 2015

Uitgaven begroting werkelijk Inkomsten begroting werkelijk

instandhouding musea subsidie gemeente

 - alarm/telefoon/internet 2.500,00 2.638,01  - algemeen 26.500,00 25.571,00

 - gas/elektra/water 6.000,00 4.082,92  - vrijwilligers 3.200,00 3.358,00

 - huur 5.200,00 4.948,42 publieksactiviteiten

 - onderhoud/inrichting 3.000,00 1.419,36  - educatie 2.000,00 2.350,00

organisatie  - rondleidingen/lezingen 500,00 120,00

 - beeldbank + hist. archief 3.000,00 2.014,65 contributies 6.900,00 6.730,50

 - bestuur/kantoor 1.500,00 1.341,40

 - collectievorming/beheer 1.000,00 0,00

 - consumpties/schoonmaak 1.000,00 337,48

 - ICT 1.500,00 4.930,46

 - vakbladen/lidmaatschap 150,00 202,50

 - vrijwilligers 3.200,00 3.358,00

publieksactiviteiten

 - educatie 1.000,00 1.584,07

 - exposities 3.000,00 3.922,80

 - OMD 2.500,00 873,28

 - nieuwsbrieven 3.800,00 3.738,81

 - PR 750,00 272,00

positief saldo 0,00 2.465,34

subtotaal 39.100,00 38.129,50 subtotaal 39.100,00 38.129,50

inkoop boeken 500,00 293,00 verkoop boeken/DVD's 1.500,00 1.114,50

publicatiekosten 1.000,00 0,00 rente 500,00 396,43

onvoorzien 1.000,00 0,00 giften 500,00 207,85

positief saldo 0,00 1.425,78

totaal 41.600,00 39.848,28 totaal 41.600,00 39.848,28

Toelichting 2015

Bij de subtotalen ('boven de streep') zijn de bedragen opgenomen die behoren bij de prestatieafspraken met de gemeente 

voor het verkrijgen van de subsidie. Het saldo 'boven de streep' bedraagt € 2.465,34 positief. Het bedrag 'onder de streep' 

!  1.425,78 positief. Het jaarresultaat totaal komt derhalve uit op €   3.891,12. Dit bedrag zal aan het eigen vermogen
worden toegevoegd.
bedraagt € 

FINANCIEEL VERSLAG 2015
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Uitgaven 2016 2017 Inkomsten 2016 2017

instandhouding musea subsidie gemeente

 - alarm/telefoon/internet 2.500,00 2.400,00  - algemeen 25.000,00 23.700,00

 - gas/elektra/water 6.000,00 5.800,00  - vrijwilligers 3.200,00 3.200,00

 - huur 5.200,00 5.200,00 publieksactiviteiten

 - onderhoud/inrichting 2.500,00 1.500,00  - educatie 2.000,00 2.000,00

organisatie  - rondleidingen/lezingen 400,00 400,00

 - beeldbank + hist. archief 3.000,00 3.000,00 contributies 7.000,00 7.000,00

 - bestuur/kantoor 1.500,00 1.500,00

 - collectievorming/beheer 1.000,00 1.000,00

 - consumpties/schoonmaak 1.000,00 750,00

 - ICT 1.500,00 1.500,00

 - vakbladen/lidmaatschap 150,00 150,00

 - vrijwilligers 3.200,00 3.200,00

publieksactiviteiten

 - educatie 750,00 1.000,00

 - exposities 2.500,00 2.500,00

 - OMD 2.500,00 2.500,00

 - nieuwsbrieven 3.800,00 3.800,00

 - PR 500,00 500,00

subtotaal 37.600,00 36.300,00 subtotaal 37.600,00 36.300,00

inkoop boeken 1.000,00 1.000,00 verkoop boeken/DVD's 1.500,00 1.500,00

publicatiekosten 500,00 500,00 rente 250,00 250,00

onvoorzien 500,00 500,00 giften 250,00 250,00

totaal 39.600,00 38.300,00 totaal 39.600,00 38.300,00

KENGETALLEN IN AANTALLEN: 2015 2014
aantal leden 554 553 
nieuwsbrieven 4 4
exposities museum 2 2
bezoekers museum 801 843 
exposities extern 3 0
exposities Dief- en Duifhuisje 2 2
bezoekers Dief- en Duifhuisje 343 376 
openstelling Regentenkamer 3 2
bezoekers regentenkamer 188 168
lezingen rondleidingen 17 11
excursies 1 1 
deelnemers 54 54

BEGROTINGEN 2016 + 2017



OPENING SLOTEILAND 
EN ONTHULLING HISTORISCHE VONDST
Wethouder financiën en buitenruimte Jean Paul Meuldijk (Leefbaar Ca-
pelle) verrichtte donderdag 3 december 2015 de opening van het heringe-
richte Sloteiland, het hart van het tussen de Slotlaan, Slotplein, Raad-
huisstraat en Dorpsstraat gelegen Slotpark. Hij werd daarbij geassis-
teerd door Hans Bolkestein en Paul Weyling, die samen met Anneke van
den Bremen de HVC-werkgroep Slotpark vormen. 
Naar een idee van het Dief- en Duifhuisteam zijn op het eiland de contouren
van de verdwenen Capelse kastelen zichtbaar gemaakt door middel van bestra-
ting, een aarden wal en vier houten vlonders in de vorm van de hoektorens van
het laatste Slot (1612-1798). Het eiland is ingezaaid met gras en er zijn bijna
100.000 bloembollen geplant die in de periode dat ze bloeien verwijzen naar de
voormalige kreek. Verder is de ophaalbrug geschilderd en een tweede oever-
verbinding gerealiseerd door middel van een speelvoorziening in de vorm van
een trekvlot. Het ontwerp van het geheel is van tuin- en landschapsarchitecten-
bureau Jos van de Lindeloof uit Delft, de HVC-werkgroep adviseerde en Aan-
nemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet BV uit Moordrecht voerde het werk uit.
Opdrachtgever was de gemeente Capelle aan den IJssel.
Na de heropening van het eiland onthulde de wethouder in het ‘Grand Café 
’t Slot Capelle’ aan de Nieuwe Laan een bijzondere, eeuwenoude, gebeeld-
houwde, zandstenen console, welke tijdens het aanleggen van de beschoeiing
rond het eiland in de Slotgracht werd gevonden (zie pagina 18). “Wij zullen
daarom toekomstig baggerwerk of ander werk in en langs de gracht goed laten
begeleiden en ervoor zorgen dat dergelijke vondsten niet verloren gaan”, aldus
de wethouder (waarvan akte), die zijn speech beëindigde met de mededeling
dat de ‘console’ vanaf 2016 in de periode april tot en met oktober elke tweede
zaterdag van de maand in het Dief- en Duifhuisje, het kleinste museum van Ne-
derland, te bewonde-
ren zal zijn.

Paul Weyling
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Hans Bolkestein en
Paul Weyling helpen
wethouder Jean Paul

Meuldijk (midden) een
handje met het vrijma-
ken van de toegang tot

het heringerichte 
Sloteiland. 

Foto: Frank de Roo.



CAPELS COMPLIMENT VOOR BRAM VAN BOCHOVE
Bram van Bochove is zaterdagmiddag 9 januari 2016 vanwege zijn vrij-
willige en belangeloze inzet voor onze Historische Vereniging Capelle aan
den IJssel (HVC) onderscheiden met het ‘Capels Compliment’. Hij ont-
ving dit gemeentelijk eerbetoon uit handen van Josien van Cappelle
(D66), wethouder van Onderwijs, Zorg, Cultuur, Sport en Duurzaam-
heid.
Het ‘Capels Compliment’ is een beeldhouwwerkje dat ontworpen is door de
Capelse kunstenares Heleanne van Andel. Het betreft een staande vrouwenfi-
guur van brons, welke twee helften van een origineel ijsselsteentje bijeenhoudt
en daarmee symboliseert dat vrijwilligers het cement van de samenleving zijn.
De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de HVC,
die werd gehouden in het Capels Historisch Museum, dat zoals bekend geves-
tigd is in het voormalig ketelhuis van het Jan Anne Beijerinckgemaal aan de
Bermweg. Bram ontving het ‘Capels Compliment’ als blijk van waardering
voor zijn vele werk als coördinator van de sinds 2005 actieve HVC-Beeldbank
en de website www. capelleinbeeld.nl, een gezamenlijk project van de Histori-
sche Vereniging en de Gemeente Capelle aan den IJssel welke op 29 oktober
2011 van start ging. Minstens evenveel waardering was er voor de wijze waar-
op Bram de functie van systeembeheerder invult. Al ruim 10 jaar is hij verant-
woordelijk voor alle ICT-behoeftes en de goede werking van de computers en
het computernetwerk van de HVC. Daarnaast werd door de wethouder geme-
moreerd dat Bram van 2006 tot 2010 als bestuurslid verantwoordelijk was voor
de portefeuille facilitair beheer en in de periode maart 2007 tot en maart 2010
ook nog eens de redactie en samenstelling van de HVC-Nieuwsbrief verzorgde.
Kortom: “een vrijwilliger die iedere vereniging zich zou wensen”, aldus de
wethouder.

BRAM, 
VAN HARTE 
GEFELICITEERD! 
DIK VERDIEND!

Paul Weyling
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Lia van Bochove, wethouder 
Josien van Cappelle en Bram van
Bochove direct na de uitreiking
van het ‘Capels Compliment’.
Foto: Kees Grandia.



UITNODIGING OPENING NIEUWE EXPOSITIE 
‘EEN DIJK VAN EEN DIJK’
Een nieuw jaar  -  een nieuwe expositie  -  met oude én nieuwe vondsten!
Zaterdag 9 april wordt in het Dief- en Duifhuisje om 13.00 uur de exposi-
tie ‘EEN DIJK VAN EEN DIJK’ officieel geopend door Paul van den
Eijnden, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard en oud-wethouder van Capelle aan den IJssel. En
als we praten over ‘een dijk van een dijk’ dan hebben we het natuurlijk
over Schielands Hoge Zeedijk.
Schielands Hoge Zeedijk is één van de belangrijkste dijken in Nederland. De
dijk strekt zich uit van de Schie bij Schiedam tot de Gouwe bij Gouda. Het ge-
deelte in Capelle betreft van west naar oost de IJsseldijk, Nijverheidstraat, Ke-
tensedijk, Dorpsstraat en Groenedijk. De dijk stamt uit de 12e en 13e eeuw en
beschermt momenteel  een gebied met 3 miljoen inwoners in Zuid-Holland te-
gen overstroming. In de periode 2016/2017 wordt het dijkvak tussen de Slot-
laan en de Mient versterkt. Een mooie gelegenheid om nader aandacht te
schenken aan de historie van Schielands Hoge Zeedijk, aan de rivier de Hol-
landsche IJssel en het drooghouden van het Zuid-Hollandse achterland.
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Versterking van de Ketensedijk in 1953. Op de achtergrond het Dief- en Duifhuisje en de
achterzijde van de woningen Mauritsstraat 11 tot en met 39. 

Foto: P. Dam steeg/collectie HVC-Beeldbank.



De expositie is samengesteld door Suus Boef, Hans Bolkestein, Henk Olden-
hof, Paul Weyling en Anneke van den Bremen. Bij het samenstellen van de ex-
positie is samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, opdrachtgever voor de dijkversterking.
De kastelen van Capelle met de nieuwste vondst
Op de zolder van het Dief- en Duifhuisje wordt vanzelfsprekend weer het ver-
haal van de kastelen van Capelle verteld. Dus ook dat van het Dief- en Duif-
huisje. Er zijn maquettes en archeologische vondsten te zien. 
Nieuw is de natuurstenen kraagsteen uit omstreeks 1600 (zie artikel op pag.
18), die in 2015 werd gevonden in de binnenste Slotgracht in het nabijgelegen
Slotpark . Vrijwel zeker heeft deze console dienstgedaan als ondersteuning van
een balk in het laatste kasteel dat op het Sloteiland heeft gestaan. In deze
Nieuwsbrief vindt u een uitgebreide toelichting.  
Rondleiding Slotpark
Het Dief- en Duifhuisje is geopend van april t/m oktober, iedere 2e zaterdag
van 13.00 - 16.00 uur. Om 14.00 uur kunt u dan tevens deelnemen aan een
rondleiding door het Slotpark met het vernieuwde Sloteiland. Vertrek vanaf het
Dief- en Duifhuisje.
We kijken uit naar uw bezoek op 9 april of later in het jaar!

Namens alle medewerkers
Anneke van den Bremen (coördinator)

Dief- en Duifhuisje       -       altijd wat te doen       -       altijd spannend!
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20-JARIG JUBILEUM
Zaterdag 7 september 1996, de 10e Open Monu-
mentendag, werd door toenmalig wethouder John
Tammel de eerste expositie in het Dief- en Duif-
huisje officieel geopend. Het thema van die exposi-
tie was ‘Het Slot van Capelle en omgeving’. Op za-
terdag 10 september 2016, de 30e Open Monumen-
tendag met als thema ‘Iconen en Symbolen’,
kunnen we dus stilstaan bij het feit dat het eeuwen-
oude Dief-en Duifhuisje als kleinste museum van
Nederland al weer 20 jaar bestaat. In die 20 jaren
stonden er maar liefst 22 exposities in ons plaatse-
lijk ‘Icoon’, dat op 9 oktober 1973 aangewezen
werd als Rijksmonument.

Aquarel: J. Verheul Dzn. Paul Weyling



BOORNOTITIE 23:
DE VONDST VAN EEN NATUURSTENEN KRAAGSTEEN 
OF CONSOLE IN DE BINNENGRACHT VAN HET SLOTEILAND 
TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL.
1. Inleiding en vondstmelding
Tijdens graafwerkzaamheden, uitgevoerd in verband met de herinrich-
ting van het sloteiland van het voormalig kasteel van Capelle, is een
bouwornament aangetroffen. De werkzaamheden werden uitgevoerd
door de firma Verduyn, onderaannemer van hoofdaannemer De Kwaad-
steniet (de heer Johan Straetemans). Het ornament is op 27 augustus
2015 gevonden. De vondst werd bij het Bureau Oudheidkundig Onder-
zoek Rotterdam (BOOR) op 28 augustus 2015 gemeld door de heer Frits
de Greef van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het ornament is na
overleg met de heer Cees Herweijer (BOOR) op 31 augustus naar het
BOOR getransporteerd ter nadere bestudering.
In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel (de heer Rien Engelaar) is
door BOOR in deze korte notitie een eerste beschrijving verzorgd. De tekenin-
gen en foto’s zijn van de hand van de heer Gilbert Kempenaar van het Bureau
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR). Bij de beschrijving en nadere
duiding van de steen is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van de heren
Peter Don, Albert Reinstra en Dirk J. de Vries van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed (RCE) en van de heren Gilbert Kempenaar en Cees Herweijer
van het BOOR.
2. Vondstomstandigheden
Het ornament is aangetroffen bij het opschonen van het binnentalud van de bin-
nenste van de twee grachten rond het sloteiland, aan de midden-oostzijde van
het eiland, circa 40 cm onder de waterlijn (afb. 1). Bij dit graafwerk ten behoe-
ve van het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing is volgens zeggen van de
aannemer geen vast muurwerk gezien. Wel waren enkele losse bakstenen (o.a.
een kloostermop) en was er
vooral veel fijn, vergruisd bak-
steenpuin en mortel, vermoede-
lijk van oudtijdse sloop van het
kasteel, in de jaren 1797-1798
(zie hoofdstuk 5).
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Afb. 1: Kaart Slotpark.
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3. Beschrijving en datering
De gebeeldhouwde zandstenen console (afb. 2-5) is gemaakt uit een blok steen
van 49 x 36 x 31 cm (lxbxh). Het gebeeldhouwde gedeelte omvat 26,5 cm van
de lengte van de steen. Gezien de grote breedte van 36 cm moet de te steunen
balk behoorlijk zwaar zijn geweest. Aan de voorkant toont de steen een naar
verhouding betrekkelijk kleine mannenkop met krullende haar, een snor en een
ringbaardbaard. Opvallend is de “sluierdoek” met een halfcirkelvormig soort
“kam” boven op het hoofd. Rond de hals zijn ook plooien van de sluierdoek te
zien. De kop wordt aan weerszijden geflankeerd door drie kruisvormig ver-
diepte velden. Boven de kam is een verdiept driehoekje aangebracht. De zij-
kanten van de steen hebben de gedraaide voluutvorm met enkele blad/bloem
motieven.

Afb. 2: 
Foto’s van voor- en zijaanzicht.

Afb. 3: 
Tekeningen van boven- zij- en 

vooraanzicht.

Afb. 4: Foto en tekening van de gebeeld-
houwde kop in vooraanzicht.

Afb.5:
Foto van
kraag-
steen of
console
schuin
van onde-
ren.
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De zijkanten van het niet gebeeldhouwde deel zijn tamelijk fijn gescharreerd
(*Scharreren was vroeger de laatste afwerking met hamer en beitel om een
steenvlak te effenen, redactie), met een aparte randzone; de onder- boven- en
achterzijde vertonen een wat grover patroon. Aan de onderzijde zijn resten van
kalk en rode baksteen te zien. De gebeeldhouwde kop is overdekt met ten min-
ste drie lagen witkalk. De scherpte van het beeldhouwwerk is daardoor enigs-
zins veloren gegaan. De verdiepte velden zijn vrijwel dichtgesmeerd. Alleen
aan de zijkanten is een smal randje onbeschilderd gebleven, wat er op duidt dat
hier behang of betimmering aanwezig is geweest. Er is geen gebruik van ge-
kleurde verf geconstateerd. De steen is grofweg te dateren in de periode circa
1575-1625.
4. Gebruik en betekenis
Het is een typische zandstenen kraagsteen of console uit omstreeks 1600, ge-
maakt om een moerbalk van een samengestelde balklaag in een huis van aan-
zienlijke omvang (dan wel in een grote ruimte in een kasteel) te ondersteunen.
Een voorbeeld hiervan is weergegeven in
afbeelding 6. Dit soort consoles kwam in de
loop van de 16de eeuw in gebruik, toen het
oude systeem van moerbalken rustend op
muurstijlen en korbelen met sleutelstukken
langzaam maar zeker werd verlaten. Muur-
stijl, korbeel en sleutelstuk verdwenen en
de moerbalk kreeg ter ondersteuning alleen
nog een (meestal stenen) console.
De renaissance versiering met aan de voor-
zijde een kop en aan beide zijkanten een
voluut met bladmotief is veel voorkomend
in het (Zuid-)Holland van omstreeks 1600,
mogelijk iets vroeger nog. Voorbeelden zijn
te vinden in Delft, Dordrecht enz. Zoals
vaak bij dit soort stenen is er een decoratie
met enkele kruisvormig verdiepte velden.
De vorm, met de verdiepte vlakjes (beslag-
werkachtig), lijkt inderdaad op een datering
in de late 16de of vroege 17de eeuw te wijzen, maar de kop zou ook nog eens
goed met oudere natuurstenen renaissance consoles vergeleken moeten wor-
den. Bij rijkere huizen werd de serie kraagstenen onder de moerbalken vaak
versierd zijn met een reeks verschillende koppen. Omdat er geen twee hetzelf-
de zijn, kan wel gedacht worden aan specifieke opdrachten, per gebouw en met
een speciale bedoeling en betekenis.
Wat de iconografie betreft gaat men er al lang van uit dat dergelijke mannen-
en vrouwenkoppen niet meteen een symbolische betekenis hebben en zijn ze
meer decoratief van aard. Maar wel is het zo dat men in de afgelopen decennia,

Afb 6: Voorbeeld van een nog in ge-
bruik zijnde kraagsteen met leeuwen-
kop en voluten aan de zijkant. Raad-
huis ‘Swaensteyn’Herenstraat 72,
Voorburg. Foto: Gerard Dukker

(RCE, 1978).



in meer algemene zin, er steeds meer is achter gekomen dat wat vroeger veel-
al als min of meer uitsluitend decoratief of als “genre” (het dagelijks leven ver-
beeldend) werd beschouwd, toch wel degelijk een specifieke iconografische
betekenis had. Dat zou hier dus heel goed mogelijk ook het geval kunnen zijn,
maar veel onderzoek is er naar dit soort uitbeeldingen en hun betekenis nog
niet gedaan.
Zolang we behalve deze ene kop geen van de andere kraagstenen die de betref-
fende zaal versierden kennen, is het niet goed mogelijk iets meer over de spe-
cifieke betekenis van de bebaarde en besnorde kop te zeggen. Er bestaan elders
wel consoles met een duidelijke symbolische betekenis, maar het betreft dan
vooral series (bijvoorbeeld deugden), die voornamelijk in raadhuizen en over-
heidsgebouwen zijn te vinden. Een mogelijk mythologisch getinte aspect lijkt
te worden aangeduid door de sluierdoek die om het hoofd en de hals is ge-
plooid.
5. Het buitenhuis van Van der Veeken, 1609-1618 tot 1797
Toen de Rotterdamse koopman Johan Van der Veeken (1549-1616) in 1609 de
heerlijkheden Capelle en Nieuwerkerk kocht was het oude middeleeuwse Huis
te Capelle al heel lang verdwenen. Afwijkend van wat Hoek (1965) dacht kan
Van der Veeken de bouw van een nieuw landhuis al wat eerder dan 1617, na-
melijk in 1609 hebben aangevat en omvat het twee duidelijk verschillende
bouwfasen (De Roy van Zuydewijn 2002 en Meischke en Zantkuijl 2005). Een
vroegere datering van de 1e fase is aannemelijk doordat er een gegraveerde
kaart van Florisz Balthasarsz is uit de zomer van het jaar 1611 (afb. 7). De twee
concentrische grachten zijn goed zichtbaar en ook het mogelijk nog niet hele-
maal afgebouwde buitenhuis met onder andere een noordelijke vleugel en een
toren daarachter (huis Capelle 1). Ook is er een toegang met een poortgebouw-
tje aan de oostkant. De dood van zijn enige zoon in 1610 ontnam mogelijk de
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Afb. 7: Detail
uit kaart van
Balthasar Flo-
risz uit 1611
met Huis Ca-
pelle. Uit:
Meischke en
Zantkuijl 2005.



grondslag voor het afbouwen
van het huis. Van der Veeken
zelf overleed in 1616. Het
huis werd door Barbara van
der Veeken die getrouwd was
met de rijke uit Antwerpen
afkomstige handelaar in ju-
welen Jan Baptist ’t Kind van
Rodenbeke zeer grondig ver-
bouwd en moderner van op-
zet gemaakt. Mogelijk was
het in 1618 al grotendeels
klaar (afb. 8). Van dit huis
Capelle 2 is zoveel bekend
dat het getekend kan worden
(afb. 9). Het gaat om een
vierkant huis op een recht-
hoekig eiland. Het werd om-
geven door een ringmuur met vier torentjes. Het huis bezat een dubbel pronk-
dak met torentjes. Er waren meerdere zalen aanwezig en onder meer nog een
kerkzaal op de eerste verdieping.
De aangetroffen kraagsteen of console kan in theorie zowel deel hebben uitge-
maakt van één van de zalen van huis Capelle 1 als van Capelle 2. Gezien de
dikke kalklagen op de gebeeldhouwde
kop lijkt de optie Capelle 2 meer waar-
schijnlijk. In dat geval is de console
vermoedelijk rond 1797 toen het huis
werd gesloopt en de bruikbare bouw-
materialen werden verkocht, langs de
grachtoever gedumpt. De gebeeld-
houwde kop zal toen te gedateerd zijn
geweest om nog te worden hergebruikt
in een ander bouwwerk.
6. Adviezen en overdracht
De kraagsteen met kop wijst er moge-
lijk op dat er een serie van dergelijke
kraagstenen is geweest. Mogelijk kun-
nen er dus nog meer van dergelijke
bouwfragmenten in en langs de gracht
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Afb. 8: Huis Capelle 2 in 1737 door I. Kortebrant. 
Uit: Meischke en Zantkuijl 2005.

Afb. 9: Reconstructie Huis Capelle 2. Plat-
tegrond en doorsnede/aanzicht vanuit het
noorden. Uit: Meischke en Zantkuijl 2005.



zijn gedumpt. Het is van belang om baggerwerk of ander graafwerk in en langs
de gracht goed te laten begeleiden en er voor te zorgen dat dergelijke vondsten
niet verloren gaan.
Het is te overwegen de kalklagen op deskundige wijze te laten onderzoeken om
na te gaan of er toch kleurbeschildering is geweest. Daarvoor zou deskundig
advies ingewonnen kunnen worden, bijvoorbeeld bij deskundige kleur en schil-
deringen Bernice Crijns van de RCE (Rijksdienst  voor het Cultureel Erfgoed).
De vondst is administratief toegevoegd aan de documentatie van het archeolo-
gisch onderzoek van de jaren zestig. Het krijgt het (BOOR)vindplaatsnummer
14-02, vondstnummer 9999-4.
De vondst en de documentatie worden namens de gemeente Capelle aan den
IJssel door BOOR overgedragen aan het Provinciaal Depot Zuid-Holland.
Het zou een goede zaak zijn als de Historische Vereniging Capelle aan den IJs-
sel de vondst van de Provincie Zuid-Holland in bruikleen neemt om deze op te
nemen in hun expositie over het Huis te Capelle in het museum Dief-en Duif-
huisje.

A.J. Guiran
Archeoloog van het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek 

Rotterdam (BOOR).
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CAPELLE I EN CAPELLE II ?
In bovenstaand artikel neemt schrijver Guiran de gang van zaken over
zoals die door genoemde architecten werd gepubliceerd in het ‘Bulletin
KNOB’ (zie: gebruikte bronnen). De rijke koopman Johan van der Vee-
ken had in 1610 de titel Heer van Capelle verworven en was daarmee
ambachtsheer (vrijwel eigenaar) geworden van het ambacht Capelle met
inbegrip van de locatie waarop de eeuwen ervoor de Capelse kastelen wa-
ren gebouwd of was geprobeerd die te bouwen: het Sloteiland.
Het Sloteiland was op dat moment leeg, al sinds 1396, en Van der Veeken wil-
de daar een nieuw kasteel bouwen. In zijn opdracht maakte cartograaf Floris
Balthasarsz in 1611 een kaart van het huis en de gronden die bij het kasteel, het
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Huis of het Slot van Capelle, hoorden. En daar begint de verwarring want het
kasteel dat Floris Balthasarsz op de kaart tekende had een geheel ander uiterlijk
dan als getekend op prenten die vanaf 1617 à 1620 van het Huis verschenen.
Genoemde architecten veronderstelden nu dat het huis inderdaad in 1611 is ge-
bouwd en zoals Floris Balthasarsz het tekende (Capelle I). Reeds kort na 1616,
na het overlijden van Johan van der Veeken, zou dit huis zijn afgebroken en
vervangen door een huis van moderner vormgeving (Capelle II) door zijn erf-
genamen, dochter Barbara en haar rijke echtgenoot. Aanleiding tot die veron-
derstelling waren de tekening van het huis op de kaart van 1611, alsmede enke-
le vreemde details in de funderingstekening die opgravingsleider C. Hoek in
1965 maakte en vooral ook stijlkenmerken op de latere prenten die behoorden
bij een architectonische stroming die vanuit Italië komend volgens deze archi-
tecten de noordelijke Nederlanden in 1611 nog niet had bereikt. Ik betwijfel
echter de juistheid van die veronderstelling. Mijns inziens is de kaart van 1611
bedoeld als een weergave op verzoek van Johan van der Veeken van de topo-
grafie rondom het Huis en daarin vooral van de plaats van de boerderijen van
zijn pachters op de gronden die eigendom waren van het Huis: al die pachters
zijn op de kaart genoemd en de kavels die zij gebruikten zijn aangegeven. Het
Huis zal naar mijn mening pas zijn gebouwd toen Van der Veeken de volledige
beschikking had over de grond, dat was 1612 à 1614, dus nog niet in 1611. Ik
denk dat Floris Balthasarsz aan Van der Veeken heeft gevraagd - beide heren
zullen elkaar al goed hebben gekend want beiden behoorden tot de directe
kring rondom Johan van Oldebarnevelt - of zijn kasteel/buitenplaats ook op de
kaart moest worden aangegeven. Van der Veeken zal dat statusbevestigende
bouwwerk inderdaad op de kaart hebben gewenst, maar kon niet vertellen hoe
het er uit zou gaan zien, want hij had in 1611 waarschijnlijk nog geen architect.
Op de vraag naar het ‘beeld’ van het te bouwen huis zou hij kunnen hebben ge-
zegd dat hij zich een dubbele omgrachting wenste en gecharmeerd was van het
torentje dat hij en collega-kooplieden hadden laten bouwen bij ‘hun’ beursge-
bouw in Rotterdam (1598), zijn werklocatie. Gezien de moeilijke sociale rela-
tie in die tijd tussen de geïmmigreerde Zuid-Nederlanders en de autochtonen,
en de daardoor veroorzaakte voorkeur voor contacten binnen de eigen groep
lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat Van der Veeken een (ex?) Zuid-Neder-
landse architect koos, bekend c.q. ervaren met dit soort bouwwerken, in Zuid-
Nederland al niet ongebruikelijk, en daardoor ook geïnspireerd door de nieuwe
stijlkenmerken vanuit Italië. Ook het groots investeren in een nieuw gebouw in
1616-1620 (dochter Barbara overleed in 1620) acht ik onwaarschijnlijk aange-
zien dat in die tijd niet aantrekkelijk was voor (remonstranten) katholieken als
gevolg van de harde acties van Prins Maurits in Rotterdam in 1618 tegen die
geloofsrichtingen. Tenslotte: in de opgravingsdocumentatie wordt nergens mel-
ding gemaakt van resten van de genoemde toren of de brug aan de zuid-oostzij-
de. Ik heb deze visie na kennisneming van BOORnotitie 23 aan Guiran voorge-
legd die het “helemaal niet onwaarschijnlijk” achtte dat dit de werkelijke gang
van zaken is geweest.

Hans Bolkestein
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NEVEN EN NICHTEN VAN ANNA MARIA VAN CAPPELLEN
Recent las ik in de huis- aan huisbladen over een familiefeestje van de
Van Cappellens in het Van Cappellenhuis. De suggestie was dat het hier
ging om de neven en nichten, nazaten van Anna Maria van Cappellen
(1860-1893), medeoprichter van de Van Cappellen Stichting. Ik heb daar-
om nog eens naar de stamboom van de Van Cappellens gekeken (met
dank aan de heer Ger Mulder) en dan met name het deel waar Anna Ma-
ria genoemd wordt. Onderstaand mijn conclusies. Voor de duidelijkheid
zijn bij alle genoemde personen de geboortejaren tussen haakjes erbij ge-
zet.
Anna Maria van Cappellen was gehuwd met Johannes Nolen Wzn. (1847-
1895). Er waren geen kinderen, dus ook geen directe nazaten. Anna Maria zelf
was enig kind uit het huwelijk van de volle neef en nicht, Adrianus van Cappel-
len (1817) en Ariaantje van Cappellen (1821).
Om wat te kunnen zeggen over de verwant-
schap en de voortzetting van de naam Van
Cappellen moeten we in dit geval een generatie
eerder kijken en wel naar de ooms en tantes
van Anna Maria, waarbij in die tijd alleen de
ooms voor de naamsvoortzetting in rechte lijn
konden zorgen. We zoeken dan diegenen die
het meest dichtbij de familielijn zitten. Dus de
laagste familiegraad en het minst terug in de
tijd.
De vader van Anna Maria heette Adrianus
(1817) en was een zoon uit het huwelijk van
Witte van Cappellen (1777) en Anna Jonge-
breur (1783). Van de broers van haar vader, dus
de ooms van Anna Maria, kreeg alleen Dirk
Pieter (1829, de jongste en een nakomer) 7 kin-
deren. Dirk Pieter trouwde binnen dezelfde fa-
milie overigens ook met een volle nicht en wel
met Neeltje Petronella van Cappellen (1825),
een zus van Ariaantje (1821 en de moeder van Anna Maria.
De hiergenoemde moeder van Anna Maria was een dochter uit het huwelijk
van Adrianus van Cappellen (1785) en Sophia Bos (1794). Er waren 8 kinde-
ren, waaronder de moeder van Anna Maria, Ariaantje (1821), dan nog vijf zus-
sen en twee broers, Adrianus (<1830) en Arij (1828). Deze Adrianus bleef kin-
derloos en Arij trouwde met Geertje Schinkel (1832). Arij is naar nu blijkt de
meest direct betrokkene bij Anna Maria van Cappellen die de naam Van Cap-
pellen in rechte lijn heeft voortgezet.
Voor dat ik daar op in ga toch nog even de merkwaardige familieverhoudingen
samengevat. Er zijn twee broers. De ene broer, Witte, heeft o.a. twee zonen en
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zijn broer Adrianus, o.a. twee dochters. Zoon Dirk Pieter trouwt met dochter
Neeltje Petronella. Zij krijgen in 1856 een dochter en noemen haar Anna Ma-
ria. Deze Anna Maria wordt 21 jaar oud. De andere zoon Adrianus trouwt met
de andere dochter Ariaantje. Zij krijgen in 1860 een dochter en noemen ook
haar Anna Maria. Dat is degene die in dit verhaal de hoofdrol speelt. Zij wordt
33 jaar oud. Als dan in het boekje ‘De geschiedenis van de Van Cappellen
Stichting’ staat dat niemand destijds begreep waarom de beide nichtjes Anna
Maria zo’n zwakke gezondheid hadden (blz. 15), dan begrijpt u, als lezer, het
inmiddels wel.
Uit het huwelijk tussen de oom van Anna Maria, Arij van Cappellen (1828) en
Geertje Schinkel werden 7 kinderen geboren, waarvan 4 zonen. Twee zonen
waren ongehuwd/kinderloos. Marius van Cappellen (1854) trouwde te Voor-
burg met Johanna Jacoba Duermeyer (1857). Er waren uit dat huwelijk 9 kin-
deren, waaronder 3 zonen, waarvan er 2 gehuwd waren. Voor zover bekend zijn
er geen kinderen met de naam Van Cappellen uit die huwelijken voortgekomen.
De 4e zoon uit het huwelijk van Arij van Cappellen en Geertje Schinkel was
Jan van Cappellen (1857). Hij trouwde met Aartje Rijkaart (1861). Zij kregen
o.a. een zoon die Martinus van Cappellen (1889) heette. In 1890 werd bij Ko-
ninklijk Besluit de naam Rijkaart aan zijn achternaam toegevoegd, waardoor de
naam Rijkaart van Cappellen ontstond.
Om hetgeen wat te verruimen bij de vraag of er in redelijke directheid nazaten
zijn met de naam Van Cappellen gelieerd aan Anna Maria van Cappellen, kun
je natuurlijk nog een generatie terug gaan en wel naar de overgrootvader en
overgrootmoeder van Anna Maria in de Van Cappellen lijn. Dus van de vader
en moeder van de broers Witte van Cappellen (1777) en Adrianus van Cappel-
len (1785). Je komt dan bij Arij van Cappellen (1745) en Maria van der Linden
(1753). Zij hadden 11 kinderen waarvan 5 zonen. De broers Witte (2e zoon,
1777) en Adrianus (4e zoon, 1785) hebben we hiervoor al beschouwd. Het
eerst geboren kind heette ook Witte, maar stierf binnen een maand. De 3e zoon
was Dirck (1782). Hij had uit het huwelijk met Hester van der Velde 3 kinde-
ren, Arie, Pieter en Ingetje. Van Arie en Pieter zijn geen huwelijken bekend. In-
getje trouwde met Sijmon van der Velde van Cappellen. Er zijn geen kinderen
bekend. De 5e zoon was Pieter van Cappellen (1790), welke ongehuwd stierf in
1812.
Dus als we een generatie verder terug in de tijd gaan, zijn er geen nazaten met
de naam Van Cappellen bekend die op enigerlei wijze kunnen worden gelieerd
aan de familielijn Anna Maria van Cappellen.
Als men heel strikt kijkt naar de voortzetting van de naam Van Cappellen, van-
wege Anna Maria van Cappellen, dan is er niemand geweest die, die naam in
de mannelijke lijn heeft voortgezet. Alleen door toeval zijn er nog twee voort-
zettingen terug te vinden via de vrouwelijke lijn, in casu de moeder van Anna
Maria: Ariaantje van Cappellen.
1e voortzetting. Omdat de moeder van Anna Maria ook uit een Van Cappellen
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tak kwam is er een naamsvoortzetting van de Van Cappellen lijn, via de oom
van Anna Maria: Arij van Cappellen. Deze had een kleinzoon Martinus van
Cappellen (1889). Bij de naam van deze Martinus werd zoals eerder genoemd
bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1890 de naam Rijkaart toegevoegd. Daarmee
werd de Rijkaart van Cappellen lijn, de tak waarin de hier bedoelde oorspron-
kelijke Van Cappellen naam nog voorkomt. De familie Rijkaart van Cappellen
telt in rechte lijn op dit moment 24 levende personen, waarvan 12 (6 jongens
en 6 meisjes) in de leeftijd van 8 tot 16 jaar.
2e voortzetting, loopt via de zus van de moeder van Anna Maria, tevens de zus
van de hiervoor genoemde oom Arij. Deze voortzetting via de vrouwelijke lijn
is min of meer dubbel toeval, daar deze zus Maria niet alleen in de vrouwelij-
ke lijn via de moeder van Anna Maria liep, maar deze Maria toevallig ook weer
trouwde met een Van Cappellen uit een heel andere familie lijn. Deze laatste
had bijvoorbeeld ook Janssen kunnen heten.
Behalve de hier genoemde twee toevallige voortzettingen van de naam Van
Cappellen zijn er nog nazaten van nichten en neven van Anna Maria van Cap-
pellen in de namen Mijnlieff en Van Walsum.
Natuurlijk als je maar ver genoeg teruggaat, blijken we allemaal familie van el-
kaar te zijn

Wim Rijkaart van Cappellen, 
Capelle aan den IJssel, 13 januari 2016.
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MELKVERVALSCHING
De 39-jarige veehouder A.L.H. te Capelle aan den IJssel stond terecht wegens
melkvervalsching. Op 28 Januari had beklaagde naar gewoonte twee kannen
melk, een met 40 en de andere met 41 liter, op zijn erf gereed gezet, waar de
melk dan weggehaald zou worden door of namens iemand, met wien hij een
overeenkomst tot melklevering had. De melk was gedeeltelijk ochtend-, ge-
deeltelijk avondmelk geweest. Beklaagde had gezien, dat de melk uit twee
kannen in kannen van den melkrijder werd overgestort en dat twee veldwach-
ters vervolgens van de melk monsters hadden genomen. De monsters waren
onmiddellijk verzegeld. Beklaagde ontkende water aan de melk te hebben
toegevoegd. Dr. A. Lam, directeur van den keuringsdienst alhier, had de mon-
sters melk scheikundig onderzocht en bevonden, dat de melk ongeveer 5 pro-
cent toegevoegd water bevatte. De beide veldwachters, die de monsters melk
genomen en verzegeld hadden, hadden zich tevoren overtuigd, dat de kannen
van den melkrijder geen water bevatten, toen de melk er in werd overgestort.
Het O.M. eischte ter zake van het afleveren van drinkwaren, wetende, dat
deze vervalscht zijn en vervalsching verzwijgende, één maand gevangenis-
straf.

Gelezen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van woensdag 10 maart 1915



KLUSSENPLOEG BOUWT 
MINIATUUR WATERBOUWKUNDIG KUNSTWERK 
De coördinator van de klussenploeg, Cees van Yperen, vertelt hier over
een bijzondere opdracht die dit jaar werd uitgevoerd: Ans de Koning en
Anneke Specht beiden afkomstig uit het onderwijs kregen het idee om
een schutsluis aan hun educatieproject toe te voegen.  Ze vroegen daarom
aan Cees of het mogelijk was zoiets te maken. Cees zei ja, zich niet reali-
serend wat er op hem af kwam.
Hij bracht het in bij de klussenploeg zodat
ieder met een extra rimpel in het voorhoofd
daarover begon na te denken. Moest het
met deuren of met schuiven was de eerste
vraag. Adri Kok gewezen scheepsmachi-
nist en manager van zwembaden riep luid
dat er eerst een tekening moest komen. Dus
begon Cees thuis een schets te maken hoe
het er volgens hem uit moest zien. Terug bij de ploeg begon Arie Heuvelman,
oud-scheepsbouwer, de tekening te ontrafelen. De andere ploegleden lanceer-
den ideeën zoals deuren met een handmatig draaimechanisme via tandwielover-
brenging. Of de deuren te laten bewegen met een schroefspil verbonden aan een
elektrisch motortje of een stoommachientje. Rook van Wijk ooit specialist in
elektronica en Nico Feijnenbuik ex-leraar houtbewerking begonnen hout te ver-
zamelen voor een waterbak volgens de tekening. Wout van de Heuvel oud-fijn
metaalbewerker maakte zich sterk om de kades ter weerszijden van de kolk een
gezicht te geven. Ondertussen verzorgden Ruud Kuipers oud-stratenmaker en
Gerard Molenaar oud-PTT-er telefoonaansluitingen de tuin. Samen met diverse
bezoekers werd er verder nagedacht over de afdichting en het functioneren van
het water in de kolk. De technici citeerden, verhit, natuurkundige wetten en for-
mules. Zoals over de communicerende vaten en de wet van Archimedes, voor
het schutten van schepen. Maar een definitieve beslissing over de werking van
de sluisdeuren was nog steeds niet genomen. Om de kwetsbaarheid te verklei-
nen dacht Cees zelf aan een balkenconstructie op de kades met op en neer hand-
bediende schuiven. En iedereen was bezig met het probleem om het water in de
sluis te houden. Dat kon met een gieter of via een vlotter op de waterleiding.
Maar Cees bedacht dat hij vroeger in zijn caravan het water uit een tank pomp-
te met een elektrisch waterpompje. En daar werd voor gekozen. Het pompje
zorgde voor aan- en afvoer van water en via buizen voor een circulerende wer-
king in de sluis. Tom Mulder, miniatuurbouwer, bouwde op schaal drie kleine
scheepjes om het er realistisch uit te laten zien. Voor het begin van het educa-
tieseizoen werd de sluis gedemonstreerd aan alle medewerkers educatie. Die
waren zeer te spreken over het resultaat. Zodat in de klussenploeg na deze grote
voldoening de rust weer kon terugkeren.

Wim van den Bremen
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IN MEMORIAM JAAP DE GIER (1934-2016)
Op vrijdag 15 januari 2016 overleed Jacob (Jaap) de Gier in de leeftijd
van 81 jaar. Jaap heeft vanaf de oprichting van de HVC in 1987, altijd
bescheiden en nooit op de voorgrond tredend, veel voor de vereniging
betekend. In de eerste plaats als fotograaf. Gedurende meerdere decen-
nia maakte hij vele honderden foto’s in Capelle aan den IJssel en omge-
ving. Onvervangbare historische fotografische documenten, die tot op
de dag van vandaag werden gebruikt voor de vele exposities en publica-
ties van de HVC, foto’s die ook in de toekomst van blijvende documen-
taire waarde zijn voor de vereniging en het verspreiden van de Capelse
historie.
Maar Jaap deed nog veel meer! Zo was hij vele jaren actief in het HVC-de-
pot - van 1993 tot 2006 gevestigd in de boerderij van de familie Schinkel 
’s-Gravenweg 325 - waar Jaap historische foto’s en documenten archiveer-
de. In 1996 werd hij door het bestuur benoemd als adviseur, een opstap naar
de functie van bestuurslid, welke positie Jaap tussen april 1997 en septem-
ber 2006 met grote toewijding vervulde. Vanaf de opening van het Dief- en
Duifhuisje 7 september 1996 verzette hij tot 2006 samen met zijn maatjes
Kees van Beusekom (1931-2014) en Aad de Bruijn veel werk bij het inrich-
ten van maar liefst 15 exposities in dit kleinste museum van Nederland. Ten-
toonstellingen die zich in een grote populariteit mochten verheugen, niet in
de laatste plaats door de vaak in eigen donkere kamer afgedrukte foto’s en
fraaie gekaligrafeerde teksten van Jaap’s hand. Daar tussendoor werkte hij
ook mee aan exposities in het Historisch Museum. De organisatie van
Open Monumentendag was een ander terrein waarop Jaap zich
tussen 1996 en 2006 manifesteerde, eerst namens de vereniging
onder de vlag van de gemeente, vanaf 2005 onder die van de
HVC. Hierbij mag niet worden vergeten dat Jaap in het kader van
Open Monumentendag verschillende fietstochten in Capelle en
omgeving uitzette. Als oud-onderwijzer met veel kennis van de
Nederlandse taal maakte hij zich gedurende vele jaren eveneens
verdienstelijk met het nakijken en corrigeren van teksten voor de
HVC-Nieuwsbrief en andere publicaties. 
Wie Jaap de Gier heeft gekend zal hem
vooral herinneren als een bescheiden en
rustig mens, een man van weinig woor-
den die met zijn historisch waardevolle
werkzaamheden en foto’s veel van de Ca-
pelse geschiedenis heeft vastgelegd en uitge-
dragen.                                    Paul Weyling



REACTIE VAN LEZER
Geachte redactie,
“Als oud bewoner en geboortige in Capelle aan den IJssel lees ik altijd met
aandacht de HVC-Nieuwsbrief door. Nu het verhaal ‘Van Driel’, de concur-
rent van mijn ouders aan de Wilhelminastraat. Ook de foto van burgemeester
Verloop, die ik nog zie wandelen van zijn huis aan de Kerklaan naar het ge-
meentehuis, nu een kroeg of eethuis. Ik schommelde op de kettingen ervoor.
Mijn vader slachtte voor de ‘ondergrondse’ koeien en schapen. Het vlees
bracht ik in een koffer, zeulen!, naar notaris Drapers die het verdeelde. Er zat
veel ‘ondergrondse’ in de ‘steentassen’ van Feenstra, daar aan het begin van
de Ketensedijk. Enfin, dit zijn zo wat gedachten bij het laatste nummer van de
HVC-Nieuwsbrief”.

Johan den Toom, 4 december 2015, Doorn.

Familie Den Toom
Johan de Toom, huisarts in ruste, is de oudste zoon van Cor den Toom (Corne-
lis, 1907-1977) en Jannie Neleman (Jannetje Maria, 1906-1968), die van okto-
ber 1936 tot de zomer van 1947 op de hoek van de Wilhelminastraat en de
Alexanderstraat met succes een melk- en kruidenierswinkel exploiteerden. In
1947 verkocht het echtpaar Den Toom het bedrijf aan de gebroeders Gijs (Gijs-
bert, 1911-1980) en Jaap Hoogerwaard (Jacob, 1908-1981) en verhuisde met
hun drie zoons vervolgens naar Doorn, waar opnieuw een melk- en kruide-
nierszaak werd opgezet. Veertien jaar later stichtte paardenliefhebber Cor den
Toom aldaar een manege, die door de zoons Theo en Louis werd uitgebouwd
tot Manege Den Toom, één van de meest vooraanstaande maneges in Neder-
land.

Paul Weyling
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Johan den
Toom met zijn
ouders in de
deuropening
van de winkel
aan Wilhelmi-
nastraat 18.

Foto: collectie
Johan den

Toom, bewerkt
door Cees
Hartmans.



HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (13)
Vrijdag 18 april 1958 werd door het college van kerkvoogden van de Ne-
derlands Hervormde Gemeente in Kralingen een 11.000 m² grote uitbrei-
ding van de Begraafplaats ‘Oud-Kralingen’ aanbesteed. Het werk werd
vervolgens voor ƒ 165.700,- (€ 75.318,-) gegund aan de laagste inschrij-
ver: het Rotterdamse familiebedrijf M.N.O. Vervat. Als locatie voor de
overslag van het voor de uitbreiding van de begraafplaats per schip aan
te voeren benodigde zand, koos Vervat voor de in de kom van Capelle-
Dorp gelegen openbare gemeentelijke laad- en loswal ‘Kerkesteeg’. Van-
daar was het de bedoeling het zand met vrachtwagens naar de aan de
Kralingseweg in Rotterdam gelegen begraafplaats te rijden.
Zaterdag 14 juni 1958 startten werknemers van Vervat met het voorbereidende
werk en werd bij ‘Kerkesteeg’ een forse drijvende kraan afgemeerd. Direct
daarna arriveerde een zolderschuit die geladen was met een grote zandtrechter
welke 100 kubieke meter ofwel 150 ton zand kon bevatten en met behulp van
de kraan op de loswal werd geplaatst. Dit tot verbazing van de overrompelde
buren van ‘Kerkesteeg’ - de families Van Dam (Dorpsstraat 166) en Schaberg
(Dorpsstraat 168) - waarvan de heren des huizes zich vooral ongerust maakten
over de grote omvang van de geïnstalleerde zandtrechter en het lawaai van de
werkende kraan. Tot nu waren het betrekkelijk kleine scheepjes, die hier inci-
denteel met aanvaardbare hinder voor de omwonenden in aanmerkelijk kleine-
re trechters zand losten. Zowel Van Dam (Hendrik, 1824-1969) als Mr. Scha-
berg (Aart, 1923-2012) vreesden dan ook terecht, gezien het volume van de
trechter en de grootte van de kraan, dat Vervat hier grote hoeveelheden zand
ging overslaan. En dat, zo liet Mr. Schaberg maandagmorgen 16 juni 1958 bur-
gemeester Van Dijk (Jacob, 1911-1999) per expresse post weten, was “zeer be-
zwaarlijk voor de heer H. van Dam, mijn buurman, en voor mijn gezin. Niet al-
leen immers zal de rust in de dorpskern worden verstoord, doch bovendien en
vooral zal, zeker bij winderig weer, ongetwijfeld het lossen gepaard gaan met
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Dorpsstraat 168 in fe-
bruari 1989, van sep-
tember 1957 tot novem-
ber 1963 de woning van
de familie Schaberg.
Rechts achter het hekje
‘Kerkesteeg’. Foto: 
Peter S. Molkenboer.
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het stuiven van veel zand, waarbij ik dan nog maar vergeet dat de kraan een
niet bepaald fraai object is om tegenaan te kijken”. Daarnaast vroeg Schaberg
de burgemeester of hij het goed begrepen had “dat het zand dat moet worden
overgeslagen bestemd is voor de begraafplaats Oud-Kralingen te Rotterdam”.
En zo ja: “waarom dan niet wordt gelost in Rotterdam op de daartoe voor
zandoverslag bestemde plaatsen, instede (Vlaams voor ‘in plaats’) van tussen
woonhuizen in de fraaie dorpskern van onze gemeente”. Kortom, zo vonden
Schaberg en Van Dam, de beoogde overslag van zand was buitenproportioneel
en kon en mocht daarom geen doorgang vinden.
Door de knieën
Maandagmorgen 16 juni meerde het eerste zandschip af aan ‘Kerkesteeg’. Di-
rect na aankomst begon de machinist-kraandrijver van de drijvende kraan en-
thousiast met het lossen van het schip en het vullen van de trechter. Vrijwel
meteen werd de eerste zandwagen onder de trechter gereden, waarbij tijdens
het langzaam achteruitrijden de zich onderaan bevindende schuif net zo lang
werd geopend tot de laadbak geheel met het juiste gewicht en volume was ge-
vuld. De kraandrijver ging vervolgens in afwachting van de volgende kiepau-
to’s door met het vullen van de trechter. Toen deze vol was en er zo’n slordige
150 ton inzat bemerkte de kraanmachinist tot zijn grote schrik dat de trechter

Foto: P. Damsteegt/collectie HVC-Beeldbank.



ging overhellen in de richting van de tuin van Dorpsstraat 168. Direct waar-
schuwde hij mevrouw Schaberg (Agatha Barendina Kleijn van Willigen, 1926-
2010), die met haar drie jonge kinderen (Agatha Barendina, 3½ jaar, Adriaan-
tje Wilhelmina, bijna 2 jaar en Arie, 7 weken) in haar tuin en in de directe na-
bijheid van de trechter verbleef. Het gezin kon daarna, voor de zandtrechter
door de knieën ging, gelukkig tijdig wegkomen. In zijn val vernielde de trech-
ter niet alleen de erfafscheiding tussen de losplaats en de tuin, maar ook de nu
gelukkig lege kinderbox, die onder meters zand werd bedolven. Het in de
trechter nog aanwezige zand werd om verder onheil te voorkomen daarna di-
rect verwijderd. De kraan ging vervolgens, alsof er niets gebeurd was, verder
met het lossen van het schip. Nu door vanuit het schip het zand, grijper voor
grijper, meteen in de vrachtwagens te storten. De zwaar beschadigde trechter -
waarvan twee poten in de bodem van ‘Kerkesteeg’ waren weggezakt en de an-

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2016 pagina 33

KERKESTEEG
De ‘Kerkesteeg’, in oude stukken
ook wel als ‘Kerkstoep’ aangeduid,
was sinds mensenheugenis kerkelijk
bezit. Eerst van de Rooms-Katholie-
ke parochie, gevolgd door de Neder-
duitse Gereformeerde Kerk die tij-
dens de tachtigjarige oorlog de pu-
blieke kerk werd van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden en
in 1816 de officiële naam Neder-
lands Hervormde Kerk kreeg. ‘Ker-
kesteeg’ werd in de vroegste periode
vooral gebruikt door kerkgangers en
schippers voor het lossen van turf,
gedroogd veen dat op het werk of
thuis als brandstof diende. Na op- en
aanmerkingen van het Hoogheem-
raadschap van Schieland over de
staat van onderhoud besloot het Col-
lege van Kerkvoogden der Gemeente 

Cappelle op d’IJssel in december 
1877 ‘Kerkesteeg’ af te staan en over
te dragen aan de burgerlijke gemeen-
te. De gemeente bracht daarna enige
openbare laad- en loswal in Capelle
weer in ordelijke staat. Op 1 juli
1958 werd het openbare karakter op-
geheven. Daarna was ‘Kerkesteeg’
nog enkele jaren op bescheiden
schaal en incidenteel uitsluitend in
gebruik voor gemeentelijke doelein-
den. Bij raadsbesluit van 2 mei 1988
werd ‘Kerkesteeg’ verkocht aan de
toenmalige eigenaar van Dorpsstraat
166. Die, of zijn opvolger, maakte er
een hele fraaie tuin van.

Paul Weyling

Dorpsstraat 166 in 1998 met de fraaie,
op de voormalige ‘Kerkesteeg’ aange-

legde tuin. 
Foto: Jaap de Gier/collectie HVC-

Beeldbank. 



dere twee als luciferhoutjes verbogen -
werd aan het einde van de volgende
dag door de kraan op een zolderschuit
gehesen om naar elders te worden af-
gevoerd voor reparatie. 
Mr. Schaberg klom op 18 juni naar
aanleiding van de ‘de gebeurtenis’ op-
nieuw in de pen richting burgemeester
Van Dijk: “Toen ik Maandag jl. aan U
schreef, vermoedde ik niet dat zich
reeds zo vlug een ernstig evenement
zou voordoen als in de middag van die
dag heeft plaatsgevonden. U zult be-
grijpen dat mijn vrouw, en trouwens
ook ik, zeer zijn geschrokken door de
gedachte wat er had kunnen gebeuren
indien niet nog de gelegenheid had
bestaan om bijtijds de steeds in de tuin
spelende kinderen uit de buurt te brengen. Gelukkig is echter wat dit betreft al-
les goed afgelopen. Intussen echter is, dacht ik , door het gebeurde wel bewe-
zen , geheel afgezien van de wijze waarop de zandoverslag geschiedde, aan het
overslaan van grote hoeveelheden zand aan de ‘Kerkesteeg’ bijzonder grote be-
zwaren zijn verbonden. Het is nu eenmaal toch een feit dat die plaats daarvoor
indien ik het goed zie niet geschikt is”. En: “….bovendien is de kans groot dat
ongelukken ontstaan door het af en aanrijden van de vrachtauto’s. die zich
moeten begeven op en of de tegenwoordig toch reeds druk bereden Dorpsstraat
en Kerklaan”.
Naar aanleiding van het ongeval en de klachten van omwonenden kwam het
college van burgemeesters en wethouders ‘na rijp beraad’ met het voorstel om
met ingang van 1 juli 1958 het openbare karakter van de laad- en loswal ‘Ker-
kesteeg’ op te heffen. Alleen dan kon er een einde worden gemaakt aan het
overslaan van grote hoeveelheden zand voor projecten buiten de gemeente-
grenzen, aldus het college die ‘Kerkesteeg’ wel wilde blijven gebruiken voor
het lossen van kleine kwantums voor gemeentelijke doeleinden. Maandag 7 juli
1958 stemde de gemeenteraad met het voorstel in, mits de woningbouw in Ca-
pelle er geen hinder van ondervond en er binnen een redelijke termijn een nieu-
we laad- en losmogelijkheid binnen de grenzen van de gemeente zou worden
geschapen. Die kwam er in 1960, direct naast en ten oosten van Aannemersbe-
drijf Van Hoorn aan de Groenedijk 12, de huidige locatie van het afvalbrengsta-
tion naast de Gemeentewerf. Precies op de plaats die het PvdA-raadslid Henk
Heuvelman (Hendrik, 1894-1979) tijdens de genoemde raadsvergadering als
geschikt had geadviseerd.

Paul Weyling
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‘Kerkesteeg’gezien vanaf de Hollandsche
IJssel, links Dorpsstraat 166. Foto: Eva

Obbes/collectie HVC-Beeldbank.



RAADPLAAT (1)
De ‘Raadplaat’ op pagina 99 van de vorige HVC-Nieuwsbrief (Jrg. 29, nr
4, winter 2015) leverde helaas geen enkele reactie op. Er zat daarom niets
anders op dan zelf naar de oplossing op zoek te gaan. Gelukkig wist de
schenkster, mevrouw L. Termorshuizen-van Herk, dat het gefotografeer-
de pand aan de Bermweg stond, met welk gegeven en het doorzoeken van
de in het verleden door de gemeente Capelle aan den IJssel afgegeven
bouwvergunningen het antwoord kon worden gevonden.
Uit het onderzoek bleek dat het ging om Berm-
weg 127 (later hernummerd in 175), een in het
najaar van 1918 gebouwde schuur welke in de
zomer van 1922 voor de helft werd verbouwd tot
een noodwoning die maximaal vijf jaar als zoda-
nig mocht worden gebruikt. Opdrachtgeefster,
bij zowel de bouw als de verbouw, was Jannetje
van der Sar (1858-1935), de weduwe van Willem
van der Kooij (1858-1911), die in die tijd woonde Hoflaan 35 in Rotterdam-
Kralingen. Het deels zichtbare huis links betreft Bermweg 125 (later 173), een
tuinderswoning die in de eerste helft van 1912 eveneens voor rekening van de
toen aan de Hoofdweg in Hillegersberg wonende weduwe Van der Kooij-van
der Sar werd gebouwd door timmerman-aannemer Pieter den Toom (1876-
1930). Hier woonde en werkte sinds maart 1919 haar zoon en tuinder Jan van
der Kooij (Johann Christiaan, 1895-1954), die op 19 mei 1920 in Wassenaar
trouwde met Jannetje Nell (1895-1980), een dochter van Jan Johannes Nell
(1865-1929) en Cornelia Nell (1868-1949). De woning en de schuur c.q. nood-
woning stonden ongeveer tegenover het huidige pand Bermweg 556, op de
plaats waar in 1998 de woningen Ringvaartpark 9 tot en met 13 werden ge-
bouwd.

Paul Weyling

RAADPLAAT (2)
Wie weet wanneer
en waar deze foto is
gemaakt of kan
meer vertellen over
dit buurtje. Schrijf
naar HVC, t.a.v. de
Beeldbank, Postbus
136, 2900 AC Ca-
pelle aan den IJssel
of mail naar 
beeldbank@
capelleinbeeld.nl
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Historisch Museum 
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal. Het museum 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 ver-
dieping de historie 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 rondleiding verzor-
gen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.

De volgende HVC-Nieuwsbrief (Zomer 2016), verschijnt begin juni. 
Kopy inleveren uiterlijk 14 mei 2016 bij de (waarnemend) eindredacteur 

Paul Weyling: paul.weyling@ziggo.nl




