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B.O. GERRITSElI EN Ev.À. OBflES. 

OPEN MONUMENTENDAG 10 SEPTEMBER 1994 
in Capelle aan den IJssel. 

Voor de achtste keer vindt de Open Monumentendag 
plaats in Capelle aan den IJssel. 
Oe officiële opening geschiedt door wethouder 
A. van Wijngaarden om 10.00 uur bij het gevan

genhuisje.
 
Op dezelfde dag wordt ook de Kunstmarkt gehou

den in de Dorpsstraat en de Kerklaan.
 

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 1994. 

Oe volgende monumenten zijn tussen 10.00 en 
16.00 uur gratis voor het publiek opengesteld. 

Het onlangs gerestaureerde Gevangenhuisje bij 
de Rozenburcht, daterend uit de 16e eeuw, is 
het laatste overblijfsel van het vroegere Slot 
te Capelle aan den IJssel. Dit kleine gebouw 
herinnert aan het rijke verleden, waarin voor 
het gebied rond het Slot zelfs een eigen 
rechtspraak gold. 

Op de eerste verdieping van de Muziekschool 
aan de Dorpsstraat 164 bevindt zich de 
Regentenkamer van de Van Cappellen Stichting. 
Daar bevinden zich de bezittingen van Anna 
Maria Van Cappellen en haar echtgenoot J. 
Nolen, de oprichters van de Van Cappellen 
Stichting. 
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Het gebouw zelf dateert uit 1896 en was vroeger 
een gesticht tot huisvesting van oudere mannen 
en vrouwen. 
De Historische Vereniging Capelle aan den 
IJssel heeft in de hal van de Muziekschool 
een fototentoonstelling ingericht over de 
ontwikkeling van Capelle aan den IJssel met 
als thema "Van dijkdorR tot voorstad in foto
vlucht". 
Daar zijn ook uitgebreide folders en inlich~ 

tingen over andere activiteiten in het kader 
van de Open Monumentendag verkrijgbaar. 

In de oude kern van onze gemeente domineert 
de Dorpskerk uit 1593 van de Nederduits 
Hervormde Gemeente. De kerk bestaat uit een 
~~nbeukig schip en een smaller vijfzijdig 
gesloten koor, overdekt door tongewelven met 
trek b a I k en • 
In het schitterende interieur zijn onder meer 
de 17e eeuwse eikehouten preekstoel en een 
tiengebodenbord met omlijsting en fronten uit 
1656 te bewonderen. 
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 
zal het Van Damorgel worden bespeeld. 

Het woonhuis aan de 's-Gravenweg 327 (direct 
voor de kinderboerderij) was oorspronkelijk 
onderdeel van de boerderij, gebouwd in de 
17e eeuw. In 1992 is het interieur ingrijpend 
gerestaureerd, waarbij het specifieke karakter 
van de woning dankzij hergebruik van oude ma
terialen bewaard is gebleven. 
Ook de gevels zijn in de originele staat ge
handhaafd. 
Alleen de Opkamer in de woning is voor het 
publiek toegankelijk. 
Deze ruimte heeft houten bedsteden en een 
gemarmerde kast met pilasters en een gepro
fileerde kroonlijst. 
Tussen de bedsteden is een doorgang, waarvan 
de wanden zijn beschilderd met twee Bijbelse 
taferelen. 

@ 

Het poldergemaal Jan-Anne Beijerinck aan de
 
Bermweg 13-15 werd in 1868 gebouwd en in 1869
 
in gebruik gesteld voor het bemalen van de
 
polder tussen Rotterdam en Nieuwerkerk aan
 
den IJssel. Oorspronkelijk was het een stoom

gemaal; de huidige electrische installatie
 
dateert van 1927.
 
Pas sinds 1990 wordt de bemaling van de pol

der geregeld vanuit een nieuw gemaal in Nieu

werkerk aan den IJssel.
 

Belangstellenden kunnen vanaf de aanlegsteiger
 
t egeno Ver h et pan d Do rp sstraat 199-201 (het
 
oude "Veerhuis") rondvaarten maken op de
 
Hollandsche IJssel met ~~n van de volgende
 
drie schepen:
 
- "Willy", een Zeeuwse klipper uit 1914, 

met een lengte van 24 meter. 
Dit zeilschip, dat voornamelijk landbouw
producten vervoerde, neemt nog steeds met 
succes deel aan wedstrijden; 

- "Nieuwe Zorg", een Biesbosch-aak uit 1906, 
die vooral gebruikt is voor het vervoer 
van veen, riet, e.d. Het zeilschip is door 
de eigenaren volledig gerestaureerd; 

- "Onderneming", een Hasselter-aak uit 1910, 
met een lengte van 21 meter.
 
Vroeger werd het schip ingezet voor het
 
vervoer van zand, grint en stenen.
 
Het zeilschip is recentelijk door de eige

naar helemaal teruggebracht in de oor

spronkelijke staat.
 

Na de rondvaart op de rivier leggen de schepen 
aen in Krimpen aan den IJssel, waar men kan 
uitstappen en een bezoek kan brengen aan de 
opengestelde monumenten in deze gemeente. 
Deze zijn de Nederlands Hervormde Kerk, het 
Streekmuseum ~n het Reinier Blokgemaal. 
~lles isgr~tis toegankelijk, ook de vaartocht. 
Aanbevolen wordt een bezoek te brengen aan 
de vorig jaar opgebouwde molen De Schelvenaer. 
Alles is op loopafstand te bereiken. 
Na het bezoek vaart u weer terug. ~ 



Bebouwing van het,dijkdorp Capelle anno 1934.
 

Ten oosten van de IJsselmondselaan komen we op
 
het grondgebied van de gemeente Capelle aan den
 
IJssel. Langs de Hollandsche IJssel liggen de
 
gebieden Keten, Oude Plaats en de kom van de
 
gemeente (het eigenlijke dorp Capelle).
 
Later is voor het gebied Keten de naam Capelle

West ontstaan. Dit gebied is hoofdzakelijk be

bouwd met arbeiderswoningen, omdat er vele in

dustrieën zijn langs de dijk.
 

De dijk heet de Nijverheidstraat. We zien als
 
eerste industriegebied het uitgebreide gebouwen

complex van de superfosfaatfabriek Guano van
 
M.H. Salomonson, eigendom van de N.V. Vereenigde 
Chemische Fabrieken. Hier komt altijd een vrese
lijk stinkende gele rook uit de schoorstenen, 
die behoorlijk giftig is. Maar men weet niet 
beterl , 
Dan komen we bij de glasfabriek, ook wel glas hut
 
genoemd, van de firma Mijnlieff.
 
Beide fabrieken zijn v66r 1950 afgebroken.
 

200 meter oostwaarts ligt binnendijks de inter

ressante oude boerderij van F. van der Helm.
 
Deze hofstede ligt ongeveer 60 meter van de dijk
 
af en verkeert in goede staat.
 
Een koolaspad, dat stoepsgewijs naar beneden
 
voert, geeft toegang tot het erf.
 
Aan de voorzijde heeft de hofstede een moestuin.
 
Aan de achterzijde grenst het aan een weiland.
 
De voorgevel bestaat uit een breed en als tuit 

gevel hoog opgaand gedeelte, afgedekt door een
 
afgeknot mooi rieten dak.
 
Aan dit gedeelte sluit een korte lagere dwars

vleugel aan, waarboven zich de kap dwars met die
 
van het hoger opgaand gedeelte verenigt en die
 
aan de rechterzijde over de tuitgevel van de
 
zijkant heensteekt.
 
In dit deel van het voorhuis is de melkkelder
 
met daarboven de opkamer.
 
De gevels zijn in ijsselsteen uitgevoerd, die in
 
de loop der tijd fijn van kleur is geworden.
 @
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Het uitschieten van de zegen bij de zulmvisscherij 

o~ de Nieuwe Merwede. 

Boerenhofstede aan de Nijverheidstraill No, 169 
te Capelle 'Hlil den IJ~el, 

F. van der Helm 
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Op het deurkozijn van de kelder komt het jaartal
 
1653 voor, dat zeer zeker het bouwjaar van de
 
boerderij moet zijn. De hofstede geeft een vol

maakt beeld van het onvervalste Zuidhollandse
 
boerderijtype uit het eind der 17e eeuw.
 
De achtergelegen schuur is een goede 100 jaar
 
geleden gerestaureerd.
 
Links van de boerderij ligt o.a. een nieuwe wa

genschuur, die dienst heeft gedaan voor katho

lieke kerkdiensten in Capelle aan den IJssel.
 
Van de dijk af gezien is deze hofstede met de
 
bijgebouwen bijzonder aantrekkelijk, vooral door
 
de goede kleur en verhoudingen.
 

Er liggen nog enkele nieuwe hofsteden, arbei

dersbuurten en straten, o.a. de Transvaalbuurt,
 
Arkelshof, Boezemstraat, Schoutensbuurt, Ketens

hof 
de 

Een 
der 
dat 
de 
die 
in 

enz. Ertussen is een kerkje voor de Hervorm-
Gemeente geplaatst. 

k 

eindje voorbij de boerderij van de heer Van 
Helm is het overzetveer naar de Stormpolder, 
speciaal dienst doet voor de werklieden van 

N.V. Van der Giessen en Zonen Scheepswerven, 
daar gevestigd zijn. Verdergaande zien we de 

1872 opgerichte scheepswerf van de firma A. 
Vuyk & Zonen, Werf I, later de reparatiewerf. 

Enkele honderden meters verder ligt het buurtje 
Ketenshof, genoemd naar de vroegere buiten
plaats, die bewoond werd door de heer Eldermans. 
Het oude buitenhuis valt op door zijn flinke 
gevelproporties en rustige gevelindeling. 
Dit bouwwerk, dat uit dezelfde tijd dateert als 
het oude raadhuis aan de Dorpsstraat, is van 
1830-1840. 

Recht tegenover 
gebouwen van de 
glasblazerij. 
De oude glashut 
wel de aandacht 

Ketenshof liggen buitendijks de 
voormalige, 

trekt door de 
en wanneer men 

gend woonhuis toegang vraagt 
te mogen zien, dan kan men 

in 1916 opgeheven 

vorm en afmeting 
aan het naastlig

om deze van binnen 
zich nog een goed 
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denkbeeld vormen, hoe in een oude glasblazerij 
werd gewerkt. 
De glasblazerij behoorde het laatst toe aan de 
N.V. Anglo Dutch Bottlesworks. 

Voorbij Ketenshof is over een afstand van ± 300 
meter een gedeelte van de dijk, dat in bebouwing 
een grote afwisseling brengt ten opzichte van de 
arbeidersbuurt jes. 
Dit stuk doet werkelijk aardig aan door de enke
le nieuwere boerderijen en landhuisjes, die tus
sen welig groen verscholen liggen. 
Een en ander wordt gevolgd door een uitgestrekte 
woonwijk met vrijstaande huisjes aan de De Ruij 
terstraat, de Trompstraat en de Piet Heinstraat, 
die alle uitkomen op de Nijverheidstraat. 
Na een vrij aaneengesloten bebouwing aan weers
zijden van de dijk, meestal bestaande uit arbei
derswoningen, winkeltjes en allerlei andere 
zaakjes, komen we bij het pontveer van Van de(r) 
Ruit, het "nieuwe veer" genoemd. 
Dit heeft bestaan tot 1958, toen de Algerabrug 
werd geopend. 

Tegenover het veer ligt de begraafplaats van Ca
pelle aan den IJssel. Hier eindigt de Nijver
heidstraat en gaat over in de Ketensedijk. Het 
wegdek van de Ketensedijk bestaat uit een as
faltlaag. 

We komen hier bij één van de mooiste gedeelten 
van Schielands Hooge Zeedijk, omdat de binnen
zijde van de dijk met iepen is beplant, terwijl
 
buitendijks ook een klein gedeelte is voorzien
 
van beplanting. Men kan hier volop genieten van
 
het polderland, met op de achtergrond het
 
silhouet van Rotterdam met zijn vele bruggen,
 
kranen en werven.
 
Aan de buitenzijde van de dijk bemerkt men ver

schillende inhammen in de Hollandsche IJssel, 
die ontstaan zijn door de vroegere steenbakke
rijen. De steenbakkers gebruikten de aangeslibde 
klei in de zellingen voor het maken van ijssel
stenen. @ 
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Een tochtje per stoomboot van Rotterdam naar 
Gouda langs de kronkelende Hollandsche IJssel 
met zijn vele uiterwaarden en rietvelden is de 
moeite waard. 

Aan de Ketensedijk ligt binnendijks de touwbaan 
van de familie Van Dam. Deze touwslagerij be
stond al in 1660. Onder aan de dijk ligt de ,lijnbaan, een smal pad dat tegen de wind beschut 
wordt door rietschermen en een rij knotwilgen. 

I 
Erachter in het weiland zien we het dief- en 
duifhuis van het verdwenen slot staan. Het slot 
had hoge jurisdictie. In het huisje kon men 2 
dieven of moordenaars gevangen zetten. Op de 
houten zoldervloer huisden de duiven. 

Aan het eind van de open Ketensedijk begint de 
beklinkerde Dorpsstraat, waar als eerste bebou
wing de buitendijks gelegen fabriek van de N.V. 
Feenstra's Drijfsteen- en Bimsindustrie opvalt. 

Even voorbij de fabriek ziet men binnendijks de 
dubbele grachten van het verdwenen slot van Ca
pelle met enkele bijgebouwen. 
Op de situatietekening zijn de overblijfselen 
van het afgebroken slot te zien. De fundamenten 
van het slot zitten nog in de grond. Het binnen
terrein is ongeveer 25 x 40 m. In de omgeving 
staan het koetshuis en het al genoemde dief- en 
duifhuis. Ooit heeft er een edelmanswoning ge
staan. De landerijen liepen door tot aan de 
's-Gravenweg. 
Het eerste slot werd rond 1280 gebouwd door heer 
Dirc Traveys van Moordrecht op een complex van 
144 morgen land. 
Het bouwwerk bestond uit een zware toren, donjon ~ genoemd, een ommuurd binnenplein en een klein 
woongebouw. Er omheen lag een enkele slotgracht. ,I 
Dit slot is tijdens de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten verwoest. 
In 1612 kocht de Rotterdamse koopman Johan van 
der Veecken het grondgebied. Hij liet een nieuw 
slot liet bouwen met er omheen dubbele grachten.@ 
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Het nieuwe slot had een open voorplaats, een 
basse-cour. Op de 4 hoeken waren achtkantige 
wachttorens aangebracht, die met spits toelopen
de torendaken waren afgedekt, bekroond met wind
vanen. Het vierkante bouwwerk was niet groot. 
Het had een souterrain, een woonetage en een 
slaapverdieping, waarboven de zolders gelegen 
waren. De gevels en wachttorens waren in bak
steen uitgevoerd, hier en daar afgewisseld door 
banden van hardsteen. De raamindeling bestond 
uit eenvoudige kruisvensters, met aan de boven
zijde gemetselde segment- en korfbogen. Vanaf de 
torentrans had men een prachtig uitzicht op de 
omgeving. 
Het slot raakte in verval en in 1797 werd beslo
ten het gebouw af te breken. 
In de Rotterdamsche Courant van 19 juli 1798, 
het vierde jaar van de Bataafse vrijheid, stond: 
"N.B. N.B. uit de hand te koop, op 't Slot Ca
pelle aan d'IJssel, fraaije Behangsels, Lambri
seeringen, Schoorsteenmantels met IJzere Platen; 
een slaande Klok, met zijn thans gaande Werk en 
4 Uurwijzers, zeer goed om op een Toorn te kun
nen plaatsen; een groote partij Leijen van het 
Dak; 80 stuks IJke stammen, velen geschikt tot 
Bergroeden; 150 Vaam kleingemaakt Hout; 50 dui
zend Straatklinkers; een Har~steene Bordes; 
Deur- en Schuifkozijnen met Ramen; Planke Vloe
ren en IJzere Balies; Te bevragen aldaar." 

We vervolgen onze tocht en wijden onze aandacht 
aan het raadhuis, dat in de Oude Plaats ligt, op 
de hoek van de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat. 
Het was het woonhuis van de steenbakkersfamilie 
Lans. Het werd gebouwd in 1843. 
De voorgevel is in 5 traveeën ingedeeld, waarvan 
de middelste een gevelvoorsprong heeft en een 
omtimmerde deuropening. 
Het dak heeft een houten kroonlijst. 
Het pand heeft op de 4 hoeken zware hoeklisenen 
met overstekende dekplaten. 
In 1909 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel 
het pand van de familie Lans gekocht en in 1910 
is het in gebruik genomen als raadhuis. ~ 
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Raadhuis van Capclle aan de Dorpsstraat, hock 

Raadhuisslrüal Ic Capellc aan dcn IJsel. 

Laat lBc eCllwsche woonhuis aan de Raadhuisstraat 
Nos. 7 cn !) te Capclle aan den IJsel. 
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De familie Lans heeft een steenbakkerij gehad 
aan de Plantsoenstraat, maar moest deze sluiten, 
omdat de klei uit de rivier vervuilde door de 
olieresten van de toegenomen scheepvaart. 
Bovendien werd door de overheid (de woningwet 
van 1901) het gebruik van ijsselsteen niet meer 
toegestaan; bouwmuren moesten minimaal 22 cm dik 
zijn, terwijl de ijsselsteen maar een maat heeft 
van 16 cm. 

Aan de Raadhuisstr.aat nr. 7 en 9 ligt een stem
mig woonhuis van slechts 1 verdieping, dat zeer 
breed is. 
De voorgevel heeft vensters in goede verhouding, 
niet te groot en niet te klein. Hoge kastanjebo

men geven aan het eind l8e eeuw gebouwde woon

huis een fraaie beschutting.
 

Aan Je Wilhelminastraat zien we de mooie boeren

hofstede, bewoond door de familie Kool.
 
Het woonhuis, dat dwars op de schuur is gelegen,
 
is fors van afmeting.
 
OP Ilofslede behoort tot het Zuidhollandse type.
 
Het is opgetrokken in ijsselsteen.
 

Op de verdwenen steenplaats is tegen de dijk een
 
langwerpig plantsoen aangelegd. Daarin is een
 
houten muziektent geplaatst, die hier goed
 
staat. Aan dit plantsoen zijn goede woonhuizen
 
g~legen, waarachter verschillende arbeiders

1) u II r t jes zij n geb 0 u wd .
 

Voorbij het plantsoen ligt het watergemaal, da

terend uit 1870, dat door middel van een diesel

motor het water uit de Middelmolenspolder in de
 
rivier brengt.
 

Onze tocht voert vervolgens naar het laatste ge

deelte van Capelle aan den IJssel, dat men ge

woonlijk aanduidt als "de kom van Capelle".
 
We passeren de rietmattenfabriek van Van Riems

dijk. Men leverde rietmatten aan de steenbakke

rijen tot deze sloten en daarna aan de glastuin

bouw, die in opkomst was in de Prins Alexander-@
 

Boerenhofstede aan de Wilhelminatilraat No. 1 
te Capelle aan den IJsel. 

\. ' .... 

Stul en kocttihuis vun hel verdwenen slot vun CupelIe, 
nu ingericht ulti lJuÏlcnwoning te Capelle <Jan den IJticl. 
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polder. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het huis
 
van de familie Van Riemsdijk nog geruime tijd
 
gediend als politiebureau. In 1960 werd het hele
 
complex afgebroken.
 

Verderop komen we bij de nieuwbouwwerf oftewel
 
Werf 11 van de firma A. Vuyk & Zonen. De grond
 
werd in 1897 gekocht. Hier werd het eerste zee

gaande schip van de firma Vuyk gebouwd.
 

In de kom van het dorp Capelle staat de oude
 
kerk van de Nederduits Hervormde Gemeente. Het
 
imposante gebouw stamt uit 1593 en is een sie

raad in het dorp. De schoonheid wordt nog ver

hoogd door verschillende kleinere en grotere
 
woonhuizen langs de Kerklaan en de dijk.
 
Het koor van de kerk is op het oosten ge6rien

teerd, terwijl de toren aan de westzijde ligt.
 
De toren is bekroond met een achtkantige spits
 
en van een omloop voorzien.
 
De kerk heeft een langwerpig SCllip, een zadeldak
 
en het plafond is als een houten tongewelf uit 

gevoerd. Het dak is gedekt met leien. ..
 
De opgaande muur boven het dak draagt al jaren
 feen goed bevolkt ooievaarsnest.
 
Het dorp Capelle is naar een kapel genoemd die
 
lang geleden op deze plaats stond en van katho

lieke oorsprong was. In de jaren van de reforma


Zie hier het dorp Capelle, aan d' lJsse)stroom gelegen; 
't Geniet, in stille rust, zijn dagdijbehen zegen; 
't Ontvangt om hoven, slot, en lieflijke onllllekl"Ïng, 
't Bezoek van menig' vreemdeling. 

Dorpsgezicht van Capelle aan den IJsl:!, 
omstreeks 1780. 

1
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tie brandde de kerk af. De nieuwe kerk werd als 
hervormde kerk gebouwd. Het koor is in 1665 aan 
de kerk gebouwd. De huidige toren werd in 1806 
gebouwd ter vervanging van de bouwvallige oude 
toren. De kerk heeft een prachtig Van Damargel 
uit 1904. 

Bovenaan de Kerklaan is buitendijks aan het eind 
van de 1ge eeuw een gesticht tot huisvesting van 
bejaarde lieden gebouwd ter plaatse van de boer
derij van de familie Van Cappellen. Het testa
ment van Johannes Nolen en zijn vrouw Anna Maria 
van Cappellen gold als stichtingsbrief voor de 
Van Cappellenstichting. In het gebouw kunnen 7 
mannen en 7 vrouwen wonen. Er is een woning voor 
"de vader en de moeder". @ ®\{"I k d(~r Ned, Herv. Gemeente· te C\.Ipelle ai~~l dcn jJsel, 

omstreeks 1590 hedJOuwu. 



Op de eerste etage bevindt zich de Regentenka
m~r. Deze kamer is netjes gemeubileerd. In de 
kasten is de van de familie Van Cappellen af
komstige verzameling por~elein en enig zilver
werk ondergebracht, alsmede de gouden ketting 
van de moe~er van Anna Maria. 
In 1973 voldeed het gebouw niet meer aan de ei
sen en werden de bejaarden overgebracht naar het 
nieuwe bejaardencomplex "De Roo van Capelle". 
1n 1977 begon de Muziekschool enkele ruimten in 
het gebouw te gebruiken. Met ingang van 1980 is 
~p. Capelse Muziekschool in het pand gevestigd. 
Alleen de Regentenkamer is in zijn oorspronke
lijke staat gehandhaafd en zal de herinnering 
aan vervlogen tijden levendig houden. 

Een eindje verderop staat binnendijks het veer
huis met er tegenover de aanlegsteiger van het 
zogenaamde kleine veer van Piet de Vries. 
E0n eind verderop gaat de Dorpsstraat over in de 
Groenedijk, Als men deze afloopt, komt men in 
Nieuwerkerk aan den Ijssel terecht. 

- ---Q-.
Bovenstaand artikel is ontleend aan de 1e druk 
van het boek "Oostelijk Rotterdam, Kralingsche
veer en Capelle aan den IJsel", en is geschreven 
door J. Verheul l)zn. 

Enige redaktiemededelingen. 

We maken u erop attent, dat gedurende de maand 
september in de gemeente-bibliotheek aan het 
Stadsplein door de Historische Vereniging Capel
le aan den Ijssel 2 vitrines zijn ingericht met 
historische materialen uit de omgeving. 
Een bezoek hieraan is zeker de moeite waard! 

Voorts wordt de laatste hand gelegd aan de uit
gave van het jaarboek 1989-1990-1991. 
Het komt eraan! 

@
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