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HISTORISCHE VERENIGING

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

MONUMENTENDAG 17 september 1988
Wij nodigen alle leden met hun familie, vrienden en kennissen uit

een bezoek te brengen aan de expositie van de HVC over de 's-Gra
venweg in het gebouwtje van de Jeu~dnatuurwacht (ooit was hier het
BchooIbiologisch centrum gevestigd). Hoewel het gebouw achter de
boerderij aan de 's-Gravenweg 325 staat, kunt u het alleen berei
ken via het terrein van Kinderboerderij Klaverweide, 's-Gravenweg

327.

Ook een bezoek aan de Regentenkamer van de Van Cappellenstichting
in de Muziekschool aan de Dorpsstraat 164 is zeker de moeite waard.
De afgelopen weken is alles schoongemaakt en het zilver gepoetst.
De gemeente heeft beloofd te zorgen voor een redelijke verlichting
in de kamer, zodat alles goed te zien zal zijn.
In de Regentenkamer en het Gevangenhuisje ligt informatie over het
betreffende pand. Dit is dezelfde informatie als u aantreft op blz.
43/46 (deze bladzijden zijn helaas ongenummerd).
Het hele programma van de monumentendag treft u aan op blz. 41/42.
Komt u vooral ook naar de opening op het Slotplein, waar tussen de
nieuwe witte woningen een pleintje ligt. Daar is de omtrek van de
edelmanswoning uit 1396 in de bestrating zichtbaar gemaakt, zie ook
het artikel op blz. 53.
Bij de tentoonstelling achter 's-Gravenweg 325 zult u materiaal aan
treffen van de Historische Vereniging,' zodat bezoekers zich kunnen
melden als lid. Het lidmaatschap kost f 25,- per jaar, voor houders
van een CJP of een 65+kaart f 15,- per jaar. Aanmelden van nieuwe
leden is altijd mogelijk bij onze secretaris: de heer P.A. Siepman,
Jan de Geusrede 68, 2901 CS Capelle aan den IJssel, tel. 451.35.76.
Tot ziens op de open monumentendag.

ADRESSEN

BESTUURSLEDEN

de heer A.I. Klaver (voorzitter)
Scheldedal 83
2904 HG Capelle aan den Ijssel
de heer P.A. Siepman (secretaris en
tijdelijk penningmeester)
J. de Geusrede 68
2901 CS Capelle aan den Ijssel
de heer H.G. Gerritsen (2e secr. en
werkgroep inventarisatie)
Alkenoord 126
2903 XE Capelle aan den Ijssel
de heer P. van der Vaart Gzn. (coördinator)
Capelseweg 102
2907 xc Capelle aan den Ijssel
de heer M. Visser
Olivier van Noortatraat 14
2901 AS Capelle aan den Ijssel

mw. Ev.A. ObbeB (redactie)
Merellaan 99
2903 GB Capelle aan den Ijssel
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Een medewerker met bouwkundige kennis voor de Werkgroep
Registratie Bebouwing.
.
Taak: In teamverband waardevolle Capelse panden registreren.
- Een financieel deskundige, die de Historische Vereniging wil
adviseren en helpen bij alle financi!le zaken, zoals subsidies,
sponsering, enz.
- Een boeken-liefhebber, wiens taak het zal zijn: het opzetten
van een eigen bibliotheek voor de RVC; tevens het onderhouden
van contacten en het organiseren van activiteiten in samen
werking m~t de plaatselijke Openbare Bibliotheek.
- Archief-onderzoekers, die helpen komende publicaties van de
RVC voor te bereiden. De RVC zorgt voor bronnen en mogelijk
heden om dit onderzoek te doen.
Medewerkers en surveillanten voor de komende Open Monumenten
dag in Capelle op 17 september 1988.
Taak: Voorbereiding activiteiten van de RVC op die dag; tevens
assistentie op de dag zelf.
- Iemand die de Werkgroep Educatie & Voorlichting gaat opzetten
en organiseren.
- Iemand die een dagtocht voor leden van de Historische Vereniging
wil organiseren en leiden langs kleine musea/oudheidkamers in
de regio.

Alle werkzaamheden en activiteiten worden in prettig teamverband
gedaan. Onderlinge hulp is steeds mogelijk. Stel Uw kennis en een
deel van Uw vrije tijd ter beschikking van de HVC. U zult er geen
spijt van hebben!
Hebt U nog andere ideeën of kunt U ons op andere wijze helpen:
U bent welkom!
Co5rdinator Werkgroepen: P. van der Vaart
telo 010 - 450.66.50
Publio Relations
E.J. van der Linden
tel. 010 - 450.52.08

gemeente

Capelle
aan den IJssel
PROGRAMMA MONUMENTENDAG 1988

CAPELLE CULTUREEL 1988
17 september

OPEN MONUMENTENDAG

Openingstijden:

Officiële opening van deze dag door wethouder
J.E.M. Boerkamp-Splinter.
Op het Slotplein, ter hoogte van de onlangs gereali
seerde nieuwbouw zal zij een plaquette onthullen. die
herinnert aan de edel~answoning uit 1396.

10.00 uur

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Het gevangenhuisje aan de Rozenburcht is
publie~ opengesteld.

YOD~

het

De Regentenkamer in de Capelse muziekschool aan de
164 is voor het publiek opengesteld.

Dorp55tr~at

10.30 - 12.00 uur

Inloopconcert (ensembles en solisten) in de aula van
de Capelse muziekschool aan de DDrpsstraat 164 ver
zorgd door leerlingen van deze school.

10.00 - 17.00 uur

Op het terrein ~~n de kinderboerderij "Klaverweide"
aan de 's-Gravenweg 327 vinden diverse activiteiten
pi

ë2t

s.

Naë<st het bei:i:-ken van de vele dieren, die deze
b~erderij rijk is. worden op de binnenplaats van d&
kinderboerderij oud-hollandse ambachten gedemon
streerd. IZadelmaken, koperslagen. kantklossen,
manden vlechten, spinnen. stoelen matten en klompen
mCt: k Er~ ) •

Bovendien is de mogelijkheid ~~nwezig de opkamer in
het woonnuis bij de boerderij te bezichtlgen.

10.00 - 17.00 uur

In een IDkaal aan de 's-Gravenweg 325 heeft de
Historische Vereniging Capelle een e~positie inge
richt, met als tItel: "De Dude weg naar Kralingen-.
Aan de hand van tekeningen en foto~ateriaal wordt een
indruk gegeven van boerderijen en boerderij-typen.
Bovendien wordt door ~iddel van fotomateriaal een
historisch beeld gegeven van de 's-Gravenweg.

14.00 - 15.00 uur

Op de binnenplaats van de Capelse .uziekschool zullen
leden van het Nieuw Capels Toneel, allen gehuld in
historisch kledij fragmenten uit kluchten opvoeren.

10.00 - 17.00 uur

Bezichtiging en rondvaart op twee oude paviljoen
schuiten, die een tochtje zullen ~aken over de
Hollandsche IJssel.
l:w~
Vanaf ~ verschillende aanlegplaatsen n.l.:
de aanlegsteiger teger.ovE-r ·t Veerhuis (Dorpsstraat 1951,
het terrein van Boskalis/ODsterwij~ aan de Ket~nsedijk ~
~drijv~Rèe ~9AtOA vaA het veer vaA VaA d~r 6iesse~
~~G9ré aaR de Nij~erheièstraa', kan het publiek zich
aan boord begeven om vervolgens de2e schepen te
bezichtigen en mee te varen.

10.00 - 17.00 uur

Er

40 panden (huizen en boerderijen) te bezich
aan de 's-Grav~nH~g~ Dorpsstraat. Raadhuisstraat
en Nijverheidslraat.
Uitvo~rige informatie over deze panden is gratis ver
krijgbaar bij het infor~atiecentrum en
bij de expo
sitie aan de 's-Gravenweg 325.
Z1Jn

tig~n

Twee Jan Pleziers zullen een route rijden langs de
·s-Gravenweg. Het publiek, maar vooral de kinderen,
kunnen op deze manier genieten van een rijtocht langs
de mooie boerderijen en woonhuizen, die zich aan de
's-Gravenweg bevinden.
De opstapplaatsen zijn: bij de "Rode Leeuw" en op het
parkeerterrein tegenover p~nd s-Gravenweg 95.

In verband ~et renovatiewerkzaamheden aan de Dorpskerk
kan deze niet worden bezichtigd en kunnen hierin Dok
geen activiteiten plaatsvinden.
In het informatiecentrum in het gebouw van de Capelse
kLlnt ~ die d~g ~~n 1C.OO - 17.CO uur ~!le
informatie krijgen. die u voor de Open MDnu~entend~g
nodig hebt! telefoon 4504992.
Bovendien is hier tegen betaling van f 1,-- een brochure
"Ot:·er: [leur" verkrijgbaar. DeLE- brochure is bedoeld voor
kindere~ van 11 tlm 14 jaar.
Naast ~lgemene infDrmatie biedt deLe brochure de moge
lijkheid mee te doen aan de ffiDnumentenwedstrijd.
In het boekje kunnen vragen worden beantwoord, een
puzzel worden opgelost. tekeningen en foto's worden
gemaakt en ingeplakt.
ml~ziEks[~GD)

VAN CAPPELLENSTICHTING
Op 30 december 1892 stelden Johannes Nolen en ZlJn vrouw Anna Ma
ria van Cappellen een testament op, dat na hun dood zou gaan gel
den als stichtingsbrief voor de Van Cappellenstichting.
In 1896 werden bestek en voorwaarden uitgegeven "voor het maken
van een gesticht tot huisvesting van bejaarde lieden te Capelle
aan den IJssel".
Het gesticht moest worden gebouwd op de plaats van het huis (ei
genlijk meer een boerderij, zie het schilderij rechts van de
schouw), waar Anna Maria met haar vader had gewoond. Het gesticht
moest plaats bieden aan zeven mannen en zeven vrouwen. De bouw
kosten mochten de som van f 35.000,- niet te boven gaan. De
stichting moest worden bestuurd door drie regenten.
In het gebouw moest er een woning zijn voor "de vader en de moe
der", alsmede een regentenkamer. Deze kamer moest netjes worden
gemeubileerd en er in moest worden geplaatst de van de familie
Van Cappellen afkomstige verzameling porcelein en enig zilver
werk, alsmede de gouden ketting van de moeder van Anna Maria.
Bij de regenten kwam het gehele bestuur en beheer van de stich
ting te berusten. Zij wezen de personen aan die in het huis wer
den opgenomen en verpleegd. De voorkeur moest uitgaan naar men
sen geboortig uit Capelle aan den IJssel, vervolgens kwamen men
sen uit Nieuwerkerk aan den IJssel aan de beurt en daarna mensen
uit Krimpen aan den IJssel. De regenten benoemden verder "de va
der en de moeder". Elk jaar moesten de regenten in de maand fe
bruari rekening en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad
van Capelle aan den IJssel.
Eén van de eerste regenten was mr. W. Nolen.
Wanneer het huis precies klaar was, is niet bekend; ook niet wan
neer de eerste bejaarden er hun intrek in namen.
In de zestiger jaren van de twintigste eeuw ging het rommelen in
de bejaardenzorg. Men had allerlei nieuwe inzichten gekregen en
ging aan de slag met het opstellen van nieuwe wetten betreffende
de armenzorg, bejaarden en bejaardenhuisvesting.
In augustus 1973 woonden er nog twaalf bejaarden in het tehuis
aan de Dorpsstraat 164. Het tehuis voldeed echter geenszins aan
de eisen, die in de wet op de bejaardenoorden werden gesteld, zo
dat het huis moest worden gesloten. De bejaarden werden overge
bracht naar het bejaardencomplex "De Roo van Capelle"; de laat
sten op 20 oktober 1973. Zij werden nog een jaar door de Van Cap
pellenstichting begeleid. Dit hield ondermeer in, dat de verhuis
kosten, de inrichtingskosten, alsmede de kosten welke met de in
richting verband hielden - zoals de vervanging van een kapotte
televisie - voor rekening van de Van Cappellenstichting werden
genomen.
Door de sluiting van het tehuis kwam het doel van de stichting
te vervallen. Bij Koninklijk besluit van 3 mei 1976 nr. 12 werd
toestemming verleend tot wijziging van de doelstelling. De stich
ting mocht toen naast de belangen van behoeftige bejaarden ande
re sociale, culturele en algemene belangen gaan behartigen.
Het gebouw werd korte tijd door verschillende groeperingen ge
bruikt, onder andere door de stichting Bejaardenzorg. In 1977 ge
bruikte ook de Muziekschool een aantal ruimten in het gebouw.
Met ingang van 1 januari 1980 is de Capelse Muziekschool in het
pand gevestigd. Zij heeft daarbij de beschikking over alle ~ in
1978 en 1979 gerestaureerde - ruimten, met uitzondering van de
Regentenkamer, die in zijn oorspronkelijke staat gehandhaafd moet
en zal blijven en zo de herinnering aan vervlogen tijden levendig
zal houden.
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DIEF- EN DUIFHUIS
Dit klein, rechthoekige gebouwtje werd in de
zestiende eeuw gebouwd als gevangenis van het
Slot van Capelle.
Eén van de rechten van de bewoners van het
Slot omvatte de hoge, middelbare en lage ju
risdictie. De rechtspraak werd uitgeoefend
door een baljuw met zeven welgeboren mannen.
Het hebben van hoog gerecht betekende, dat de
heer van Capelle bevoegd was in criminele za
ken recht te spreken. Echter alleen voor het
grondgebied van het slot. Dit gebied strekte
zich uit van de rivier de IJssel tot aan de
's-Gravenweg. In 1746 werd het grondgebied na
een geschil over de omvang afgebakend met
acht palen.
Het gebied buiten deze grenslijnen viel voor
de criminele rechtspraak onder de baljuw,
schepenen en welgeboren mannen van Schieland.
Om de misdadigers gevangen te kunnen zetten,
had men een gevangenis nodig. Dus bouwde men
het gebouwtje onder een zadeldak tussen met
rollagen afgedekte puntgevel.
Er konden twee misdadigers gevangen worden
gehouden. Boven hun hoofden huisden de duiven
op een houten vliering. De vlieggaten werden
in de achtergevel aangebracht.
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Niet ver verwijderd van het gevangenhuisje
stond op een grasveld een galg om zware mis
dadigers op te kunnen hangen. De juiste
plaats van het galgenveld is onbekend.

.P.
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Voormalige gevangenis van het slot van Capelle
te Capelle aan den Ijsel.

GESCHIEDENIS VAN HET KADASTRALE PERCEEL C 49

-.

Zo nu en dan krijgen we op het archief het verzoek om uit te zoe
ken, wanneer een huis gebouwd ia. Aan de hand van het nummer van
de bouwvergunning kan men bij de Gemeentelijke Archiefdienst Rot
terdam de oorspronkelijke bouwtekening(en) inzien. Bij de Archief
dienst kan men echter meestal niet terecht als men alleen een
adres heeft of een kadastraal munmer. Vóór -1920 kende Capelle aan
den IJssel nog geen straatnamen, maar was de gemeente ingedeeld
in A en B, waarachter het huisnummer volgde. Na het invoeren van
de straatnamen is er zo nu en dan hernummerd. Zodoende heeft men
bij het zoeken van een bouwvergunningsnummer weinig houvast en
wordt men gedwongen uit te gaan van het kadastrale nummer. De ka
dastrale leggers berusten - behalve bij het Kadaster - bij de af
deling gemeentewerken van de gemeente Capelle aan den IJssel.
De aanvrager komt dus via de Archiefdienst of rechtstreeks bij de
gemeente terecht. De aanvrager weet uiteraard om welk pand het
gaat. Daar voor het zoekwerk het kadastrale nummer van belang is,
zal de aanvrager er zelf achter moeten zien te komen, wat het
huidige kadastrale nummer is. Vaak weet de makelaar, die een huis
verkoopt dat. Ook de eigenaar kan daarover inlichtingen verstrek
ken. Is er eenmaal een kadastraal nummer bekend, dan kan het zoe
ken beginnen.
Zo kreeg ik op 12 augustus het verzoek om de bouwdatum van het
pand Dorpsstraat 209 op te zoeken. Eerst was het verhaal nogal
verwarrend. Het zou om een veerhuis gaan. Dat bleek eohter niet
te kloppen, omdat het oude huisnummer Dorpsstraat 191 was en het
veerhuis nr. 183 droeg voor de vernummering van 1 juni 1981.
Maar het kadastrale nummer was bekend: C 49.
Dus ging ik alles na in de kadastrale leggers. Dit zijn dikke
boeken, waarin per persoon of instelling de diverse bezittingen
aan land worden genoteerd" De kadastrale leggers van Capelle aan
den IJssel beginnen in 1897. Van oudere panden kan men de bouw
datum niet vinden; wel worden verbouwingen? sloop, verkoop, ver
erving en dergelijke bijgehouden. In de bij de leggers behorende"
registers vond ik C 49 met verwijzingen uit welk perceel dit per
oee1 getrokken was, met verwljzingen waar ik gegevens in de leg
gers kon aantreffen. C 49 bleek eerder B 4541, B 4041 en B 2606
te zijn geweest.
Bij perceel B 2606 vond ik als eigenaar van een erf met daarop
een stal Adrianus Willem van Cappellen, van beroep bouwman. In
1899 meldt de legger splitsing door verkoop én sloop van de stal.
In 1900 is het erf door een legaat eigendom van Willem van Cap
pellen Verschoor. In 1902 verkoopt Jozina Tannetje van der Sohoor,
zonder beroep, het erf aan Pletertje van der Graaf, weduwe van
Adrianus Willem van Cappellen. Zij is landbouwster van beroep.
In 1910 meldt de legger de verkoop van het erf aan Cornelis de
Vries en de stichting van een huis. Het perceel is dan 4 are en
;2 centiare groot. Cornelis de Vries was veerman.
Nu bleek dus dat het huis wel iets te maken had met het veerhuis;
de eigenaar exploiteerde het kleine veer. De verkoop moet al eer
der, waarschijnlijk in 1909 hebben plaatsgehad. Op 19 maart 1909
kreeg C. de Vries namelijk bouwvergunning 9 voor de bouw van een
woonhuis met wagenbergplaats in het Dorp aan de Hoogen Zeedijk.
De nieuwe woning krijgt als huisnummer B 186. Bij het "invoeren
van straatnamen en huisnummers in 1920 wordt het Dorpsstraat 191.
In het huis wonen op dat moment Flater Rolloos en zijn gezin.

In 1920 wordt de verkoop van huis en erf gemeld aan Arie van der
Giessen. Hij is é~n van de mensen van scheepswerf Van der Giesaen.
Volgens de index op de bouwvergunningen is er in.1927 aan het
huis verbouwd, gelijkti.jdig met de verbouwing aan pand Dorps
straat 199 (oude nummering, zie: bouwvergunning 413 van 9 februa
ri 1927 verleend aan B. Looije voor perceel B 2873).
Tot 1977 wordt nergens in de leggers iets gemeld over het huis.
Maar dan vinden we in de kadastrale legger de vermelding dat het
huis met erf door Cornelis ten Holt, echtgenoot van N.P.C. Tukker
is gekocht van NoV. "C. van der Giessen en Zonanlg Scheepswerven"
te Krimpen aan den IJssel (hun bezit sinds 1967).
Het volgende dat we harent is dat het huis in augustus 1988 te
koop aangeboden wordt. Wie de nieuwe eigenaar wordt, is over en
kele tijd in de leggers te vinden: de familie F. Elfferich.
Naschrift:
Het Kadaster verdeelde Capelle aan den IJsBel vroeger in twee de
len. Percelen met nummers voorafgegaan door "Alt beginnen àan de
oneven kant van de 's-Gravenweg en lopen verder de polder in (dus
Schenkel en huidig Schollevaar). De percelen beginnend met ":B"
hebben betrekking op stukken land van de 's-Gravenweg - even huis
nummers - tot aan de IJssel (Keeten en Dorp; tegenwoordig: West,
Middelwatering en Oostgaarde). De kadasterindeling in "A", "BU en
"c" is van 1967. Daarbij werden de uBIt-percelen in de wijk Oost
gaarde, waar toen volop gebouwd werd, gewijzigd en opgedeeld in
"Cu-perceeltjes. Hetzelfde gebeurde in 1978 met de "Alt-percelen
in de nieuwe wijk Schollevaar. De nieuwe, kleine percelen kregen
er nummers voorafgegaan door een "Dit.
Ev.A. Obbes

BOEKENBEZIT VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST ROTTERDAM
BETREFFENDE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
ALTERNATIEF voor hoogbouw; 878 woningen in Capelle aan den IJssel.
De Steeg, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie, 1979.
In: Baksteen, 1978, jaarg~lg 20, nr. 6, blz. 10-15.
Zie ook: Bouw, 1979, jaargang 34, nr. 1, blz. 43-35.
Het ASPEKT: openbaar vervoer nader beschouwd; Rotterdam-Oost/
Capelle aan den IJssel. Rotterdam, Dienst van Stadsontwikkeling
en Wederopbouw enz., 1963; 14 blz. + 4 losse kaarten.
S. BOEF-v.d. Meulen: Capelle doorgelicht; een sociale inventari
satie. Capelle aan den IJssel, Stichting Capelse Gemeenschap, 1971.
CAPELLE aan den IJssel; de metamorfose van dijkdorp tot stad;
(samengesteld door H.J. Stuvel, uitgave in opdracht van het ge
meentebestuur van Capelle aan den IJssel, 1966.
CAPELLE aan den IJssel; woonstad-ln-wording van Rijnmond. Gemeen
te Capelle aan den IJssel, 1978. "Info-vel", 78-4; 5 blz. + 26
blz. foto's.
CAPELLE aan den IJssel; een prettige stad om in te wonen en werken.
Rotterdam, Stichting Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid
Holland, 1983.
In: Zuidhollandse Zaken, 1983, jaargang 1, nr. 3; blz. 19, 21,
22-24, 26-27 en 29-31.
CAPELLE aan den IJssel in de tweede helft van de zestiende eeuw.
Capelle aan den IJssel, 1984.
Hierbij: Programma Willem van Oranje Herdenking 3 oktober 1984 te
Capelle aan den IJssel.
DEFINITIEVE uitkomsten 14e algemene volkstelling annex woningtel
ling 28 februari 1971. Voorburg, Centraal Bureau voor de Statis
tiek, 1972: Capelle aan den IJssel.
.

GEMEENTE Capelle aan den IJssel~ Historie, door Ev.A. Obbes. Ge
meente Capelle aan den IJssel, 1981.
GEMEENTEPOLITIEK en bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel;
betonnen balk belemmert uitzicht. Capelle aan den IJssel, Informa
tiegroep Capelle, 1982.
Bloemlezing van artikelen uit De Havenloods 1977-1981, voornamelijk
geschreven door M. Hoornstra.
GIDS voor Capelle aan den IJ ssel, zonder plaats, "1934.
Alleen aanwezig blz. 7-19 (fotokopie).

F. HAZEWINKEL: De ontwikkeling van het ROCA-gebied 1959-1979 (Rot
terdam, Capelle aan den IJssel, Zevenhuizen); de geschiedenis van
de bouwen ontsluiting van een nieuw stadsdeel en de daarvoor be
nodigde gemeentelijke granswijzigingen. Rotterdam, Gemeentelijke
Archiefdienst, 1981.
C. HOEK: Capelle aan den IJssel in de middeleeuwen. Rotterdam,
Brusse, 1964.
In: Rotterdams jaarboekje, 1964, 7e reeks, 2e jaargang, blz. 235
248. Van.± 10e eeuw af.

HONDERDVIJFTIEN jaar Openbare Lagere School "West rt ; 1868-1985;
(mat medewerking van) T. Alblas, A. Debat J. Heykoop e.a. Capel
le aan den Ijssel, 1983.
INFORMATIEBLAD Vereniging tot Behoud van Oud-Capelle. Capelle aan
den Ijssel, 1981-1986. nrs. 1-3.
Voortgezet als Kwartaalblad van de Historische Vereniging Capelle
aan den Ijssel.
INTERIMRAPP0RT regionale structuurstudie (gebied ten noord-oosten
van Rotterdam). Rotterdam, 1975.
Samengesteld door de Stuurgroep ontwikkeling ten noord-oosten van
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'e-GRAVENWEG 229: Huize Veldzicht
Dit herenhuis werd gebom"d tussen 1830 en 1840.
De gevels zijn gemaakt van handgevormde waalsteen. Op de hoeken
zien we hoeklisenen. De centraal gelegen entreepartij heeft een
omlijsting in sierverband. De voordeur is origineel. In de voor
gevel zijn schuiîramen aangebracht.
Het schilddak is gedekt met oud-hollandse pannen en voorzien van
diverse dakkapellen.
Schuin voor het huis bevindt zich een smeedijzeren toegangshek.
Het pand staat op de monumentenlijst.
DE EDELMANSWONING UIT 1396
In de veertiende eeuw woedden in onze gebieden de Hoekse en Ka
beljauwse Twisten. Deze twisten waren begonnen over de opvolging
van graaf Willem IV in 1345. Margareta van Beieren en haar zoon
Willem wilden elk voor zich de heerschappij.
Sinds 1332 had Willem van Duvenvoirde. een der rijkste edelen van
het graafschap Holland het kasteel van Capelle met de bijbehoren
de gebieden en rechten in leen van heer Jan I van Polanen. Willem
begon het kasteel te vergroten met een stenen voorburcht. Voor
deze echter voltooid was, werd het kasteel in 1352 verwoest.
In 1355 erfde heer Philipa I van Polanen de rechten op Capelle
van zijn oom Willem van Duvenvoirde. Hij bouwde op de puinhopen
van de burcht een onversterkte edelmanawoning.
Zijn zoon. heer Phillps 11, begon omstreeks 1390 met de bouw van
een groot versterkt kasteele In 1394 werd dit, nog voordat het
voltooid was. tijdens de opnieuw uitgebroken Hoekse en Kabeljauw
se Twisten verwoest. Kort hierna werd op een omgracht terrein ten
noorden van de voormalige burcht. een klein herenhuis gebouwd.•
Dit huis ging, tengevolge van de burgeroorlog. tweemaal in vlam
men op: in 1418 op bevel van heer Jan van Beieren en omstreeks
1425 tijdens de oorlog tussen Jacoba van Beieren en Philips van
Bourgondië. Na 1428 werd het nogmaals teh dele hersteld, maar
kort na 1500 raakte het volledig in verval.
Resten van dit huis werden bij de opgravingen in de zestiger ja
ren en in 1984 gevonden. Nu ie in de bestrating van het stukje
Slotplein tussen de nieuwe witte woningen te zien, waar eens het
"herenhuis" stond. Op 17 september 1988 zal het officieel deel
gaan uitmaken van het zichtbare, historische Capelle.
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