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Ul'J~N llm·:lil·lBHTJn;DAC.
lIet doel van de Open ~1onumentendag is belang
stelling te wekken voor monumenten en de zorg
ervoor onder de aandacht te brengen van het
publiek.
Dit wordt bereikt door met name op deze dag
zoveel mogelijk monvmenten voor het publiek
gratis open te stellen.
Het oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstige
initiatief is voor het eerst in ons land in
1987 overgenomen.
Inmiddels volgen 35 Europese landen dit Frans
voorbeeld. Het wordt dit jaar in 1,23 gemeente
gevierd.

PHOCHAHHA OP~N ~lONUHENTJ';lmAG 9 sl'~PTmlBEH 10Q5

porpskerk.
In de oillde kern van onze gemeente domineert
Dorpskerk uit 159J van de Nederduits Hervorm
Gemeente.
De kerk bestaat uit een éénbeukig schip en e
smaller vijfzijdig gesloten koor, overdekt d
tongewelven met trekbalken.
In het schitterende interieur is onder meer
17e eeuwse eikehouten preekstoel en een tien
gebodenbord met omlijstingen en fronten uit
1656 te bewonderen.
Ter gelegenheid van deze dag is het orgel te
beluisteren.

in Capelle aan den Ijssel.
Op zaterdag 9 september a.s. wordt in onze
gemeente van 10.00-16.00 uur voor de negende
achtereenvolgende maal de Open l'lonumentendag
gehouden.
In de hal van de Capelse Muziekschool aan de
Dorpsstraat 164 zijn programma's, folders en
inlichtingen verkrijgbaar.
Vele historische gebouwen in ~apelle aan den
Ijssel uit de 16e en 17e eeuw zijn helaas
verloren gegaan.
Slechts schilderijen en afbeeldingen herinne
ren aan een periode, waarin deze gebouwen
Capelle nog sierden.
Toch zijn er gelukkig nog enkele historische
bezienswaardigheden, die de tand des tijds
hebben doorstaan.

Regentenkamer en tentoons~elling.
In het gebouw van de Capelse Muziekschool aa
de Dorpsstraat 16 11 is de Regentenkamer op de
eerste verdieping voor het publiek opengeste
Hierin zijn de bezittingen te zien van Anna
Maria van Cappellen en haar man Johannes Nol
de oprichters van de Van Cappellenstichting,
waaraan dit gebouw uit 1896 thans nog haar
naam ontleent.
Vroeger werd dit gebouw gebruikt als huisves
ting van 14 bejaarde mannen en vrouwen.

Alle volgende monumenten zijn gratis voor het
publiek opengesteld.
Qevangenhuisje.
Het gevangenhuisje aan de Hozenburcht dateert
uit de 16e eeuwen is het laatste overblijfsel
van het vroegere slot van Capelle.
Dit kleine gebouw herinnert aan de rijke ge
schiedenis, waarin het gebied rond het slot
zelfs een eigen rechtspraak had.

De Historische Vereniging Capelle aan den IJ
sel heeft in de hal van de muziekschool een
tentoonstelling ingericht over 'dijken en
polders I •

~Lan

Anne Beijerinck-gemaal.
Uit poLdergemaal aan de Dermweg lJ-15 werd in
1868 gebou,,,d.
Het werd een jaar later in gebruik genomen om
de polder tussen Hotterdam en Nieuwerkerk aan
den IJssel droog te maken.
Oorspronkelijk was het een stoomgemaal.
De huidige electrische installatie dateert uit
1927.
Sinds vijf jaar wordt de bemaling van de pol
der geregeld vanuit een nieuw gemaal in Nieu
werkerk aan den Ijssel.

met ~ier oude schepen.
Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhui
aan de Dorpsstraat 199-201 kunnen belangstel
lenden een rondvaart maken over de Holland
sche Ijssel met de volgende schepen:

Rond~aart

IIDe Jonge Jacob ll , een skûtsje, in 1912 in
Drachten gebouwd.
Dit schip vervoerde tot 1971 vracht op de
Friese binnenwateren.
Thans is het tot luxe jacht omgebouwd.
De oorspronkelijke luikenkap maakte plaats
voor een comfortabele kajuit.

@

IIDe Onderneming ll

,

een hasselteraak uit 1914

met een lengte van ruim 21 meter en een
breedte van bijna 4,50 meter.
Dit schip werd in Dedemsvaart gebouwd en ver
voerde vroeger zand, grind, stenen en dakpan
nen in de provincies Overijssel, Drente, Gro
ningen en Friesland.
Thans doet het dienst als woon/recreatieschip,
is volledig gerestaureerd en opgenomen in het
scheepsregister van de Landelijke Vereniging
tot Behoud van Varende Monumenten.

Notulen van de

ledenvergudering op iJ

eehouden in buurthuis IJe I{el

mei 1995,

te Capelle aan den Ijssel.

Aanwezig volgens de preselltielijst:

12 leden.

1. OPBNING.
Dhr. Elhorst opent de vergadering en heet iedereen welkom,
in het bijzonder dhr. 1'. Dreedijk.
lIij vindt het jammer, dat men slechts in kleine getule nuar
deze vergadering is gekoll,en.
Dhr. ~~lhorst vraagt aunducht voor 2 zaken:
1. Iloe stuut het met de ontwikkelingen vun de oudhoidku,"er,
liet voo~rnalig ketelhuis van het Ueijerinck-gemua17
Bind 1~9'1 was er nog geen besluit, dat de verbouwing zou
plaatsvinden.
Wel is er door het bestuur van tie live en het bestuur van d.
stichting Ileijerinck-gelllaal een intentieverklaring (("muakt
en ondertekentI, voo,' het gebruik van het geliJUal.

"Jan de Sterke", een in 1913 gebouwdlj stoom
sleepboot met een lengte van ruim 14 meter en
bijna l~ meter breed.
lIet is de kleinste, meest originele nog varen
de stoomboot van Nederland.
Tijdens de Haritieme Dagen in Rotterdam kreeg
het scheepje in 1980 de schoonheidsprijs.

De stichting heeft bij de provincie Zuid-lIol1und een verzOt
ingetliend voor een bijdral\'e in tie verbouwingskosten, "'uur
liet gell,nal onoet eerst de erkenning krijgen als ",onu,"cnt,
voortlat tie provincie geltl geeft.
Ook de Van Cappellenstichting heeft toegezegtl een bijdl'uge
in de verbouwingskosten te geven.
De erkenning als monument is er nog niet.
Voorlopig is er sprake van stilstand in de verbouwing.

Rond de klok van half drie zal de "Zeldenrust",
een paviljoentjalk, zich bij de andere sche
pen voegen en ook nog een aantal vaartochtjes
met passagiers maken.
Dit fraai gerestaureerde schip uit 1914 heeft
een lengte van bijna 23 meter en was vroeger
bestemd voor het vervoer van zand en grind.

2. In oktober 199'1 ontstond het idee oon in het voorjaar 1995
een tentoonstelling te houden over Capelle uan den Ijssel
en de Tweede Wer'eldoorlog, gekoppeld aan tic uitgavo VUil lIel
bundel vel'halen van Capellenaren, dio de oorlog hebben m"e·
gellinakt.

Als locatio van de tentoonsttlllinG werd gekozen voor tie hal
van het nieuwe gemeentehuis.
lnmitltlels is de tentoonstelling Gehouden; deze Is oen grool
succes Gewortlen, met o.a. bezoeken van + 1000 leer-linecn
van tie l$roepen 7 en 8 van tie basisscholen.

Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen
aan den IJssel leggen de schepen halverwege
hun rondvaart ook aan op de andere IJssel
oever (vlak bij de molen "De SchelvenaerIl).
In onze buurgemeente zijn de volgende monu
menten te bezichtigen:
de Nederduits Hervormde Kerk
IJsseldijk 2)2,
Streekmuseum "Crimpenerhof"
IJsseldijk 312.

B,' wel-tien in 199'1 reetIs 7 vitrilles uungeschaft tloor de liVe,
lJe bundel vIH'halen val tontlel' tie verantwoortlelijkheitl van
tie vereniging.
BI' is veel werk verzet; we hebben ol' meerdere leden van de
liVe "eli beroep moeten doen, maar we kunnell terugzien op e".
zeel' t;eslaa!>,de zaak.
)lhr. Blltorst doet een beroep op tie leden VOOI' hun metle"",,-
king aan anti ere aktiviteiten vun tie verelligin{;.
Ook is el' tie mogelijkheid het bestuur te versterken.
2.

~lBllIWELIHGJ~li.

Er is bericht van verhindering ontvanl~en de verlo:adering bij t<
wonen van de dumes D.II.J. Kroos-vun der ~leij en J. vun lIerkei
en tie heren P.I'.J. Doodkorte, A. van liijnguarden, A.A.J.M.
Thuis, J.W. Bosch, \{. Mulder, e. van UeusekoJU en A. lIuismull.

J. GOBDKlo;UHING NOTULBN Llo;DENVC:HGADEltING VAN 27 Al'llTL 1994.
lo;en aantal exemplaren van de notulen wordt uitgedeeld en eele:
Er zij'l geen opmerkingen en ze worden hierna goedgekeurd.
4.

~

JAAIlVlmSLAG 1')9'1.
Deze wortlt gocdgekeurtl.

-

-

2 

)

Ilierlla wordt de lJegrotill(; voor

). JAAHHl>KP.NINC lSJ~II.
In de re"ultatenrekenin~ wordt ~esproken over Itet jaarboek.
Besloten wordt het lJegrootte bedrag ad f 1J.OOO,OO aan te Hendt,"
voor de uitffave van het jaarlJoek 1995, en de uit(;ave VUil het
jaarboek 191J9-1990-1991 over te ~laan.
Uit zal met de Van Uappellenstichting worden opgenomen, omrJat
hun bijdrace ad f 5.000,00 is bedoeld voor de uitgave van het
jaarboek 1989-1990-1991.

9.

1995

vastgesteld.

BBGltoTJNl; VUUIl 1996, 1997, 19913 en 1999.
IJltr. Gerl'itsen zegt, dat de live voor' Itet ee."st voor hor:'ere u,
gaven zal kOll.en te staun, omuat de live geur'uik eaut ,,,uken vu.
het lIeijerillck-gemual, "uur kostelI oan vel'lJolldun zijn.
Voor het eer'et zal de live een beroep moeten doen op sponsor:3
lJit kUil ook via inkonrstell van advel'tenties ill UU llieuwsul"ievI

Volr;ens dhr. Visser mogen we niet veel verwachton van tlltr. Stubbe,
aelet op zijn gexondheid.
Dltr. Stubbe heeft zijn medewerking toegezegd voor de redactie van
Itet jaarboek 1995.
IJhr. I':lhorst neemt kontakt op met dhr. Stubbe.

Up ue vI"aur; vall <llor. 8lhorst aall dhr. lJe l:root: wat is het d,
van de IIVC untwool'dt ulor. Ue Groot, dat lIet doel VUil de liVe:
de cescllieuenis VOII ue U;erlleente vust te legcell.
lJe stad Cupelle u/u IJ!i!lel diellt l'usl'ect te lIelJbell VOUI' lIuur'
historie.
IJhr. 1.;lllOrst "ijst erop, dut IIIeue <lOOI' I.et helJIJell vun eell Ou<
1I0i<ll<uII,el" Illellsen (;oi.lktiveeru \lol'den iets te doeII.
8ell ander vool-ueeld is het lJoellje, dut l;oed nescoor<l lieert.
Dllr. IJe GI'OOt trekt ill lwijfel, of eon oudheidkuIlIel' llodil:' i,.;

Dhr. Van lJer Vaart vindt het wat verwarrend, hoe de diverse boe
ken ,;onlon uit~eReven; do ene loopt via ue Stichtine Historische
Uit,:aven Cupelle aan uen IJssel, en de andere loopt via ue live.
lJe live is toch xelf in staat om boeken uit te cevon, mits er geen
f'inanciële risico's aan verbonuen xijn.

,11111'. Vun lJer Vuurt Villdt, dat lIet bij OIIS ontlJl"oe1<t alJlI '"""
vrou\lkraclltj we guall teveel op zijpauen, tel'ldj!. ue live lIet
lIoofdwel'k nuur buiten moet brellcen.

IJhr. Oreeuijk geeft antHoord op de vraag, wUIweer zijn boek "1J0
polders vall Capelle aan den IJssel van 177) tot 197)" wordt uit
gerieven door de Stichting Ilistorische Uitgaven Capelle u/d IJssel.
Uhr. narzilnij lIeeft hem eezegd, uut dit nOl; ill 1995 :Lal wor-uon
uitcer,even.

IJllr, De CI'OOt vraut.:t, wat het gemeellscllupptdijke doel
IJhr'. Eillorst untwoorut, uul uls je iut" (Soed a.,"pukt,
het 6éll ill het anuere komt.

Ililr. Gerl'ltsell merkt op, dut IIU de oproep voor nieuwe IIIeue,;u
kers (novetllber 199/1) slechts I, menselI llelJbell l;ereUt;eerd, eell
IIlal:er resultaat, vindt hij.
11111'. 811lOrst is het hiermee lIiet eells, je moet ze IIIotiv"rell.

KASCONTHOL8CO~IMI SSI € .
Swets uoet vel'slag van de contro!.e van de financiëlo stukl<en.
Zij zee't; dat ue manier van boekhouden van tlltr. Cerritsen niet te
controleren is, bijv. de vele losse bonnetjes.
De kascontrolecommissie heeft ceen twijfels over het geurog VOl'
ue pennincmeester, maar zij adviseert ue vergadering er een boek
1I0uuer lJij te betrekken, die alles weer goed op ue boekllouu1<undi
l;e r'oils kan zetten.
DaanlU zal de koscontrolecollllllissie de financiën oprl1euH beldjl<en.
8r wordt ueen u6charge gegeven aan dhr. Gerritsen.

G. Vl>HSLAG
~h..

Dllr. Inllorst stelt voor, dat het bestuur van de liVe zul pl'aten
lIIe t de ka,~controlecorllmissie I di t is akkoord.
J~r zal woruen nagegaan,
wat el' schort aan de administratie.
IJhr. Vun lJer Vuurt vraagt, of er kritiek is Ol' cle toepassing van
ue klassieke boeklloudregels.

IJhr.

Ue Groot vrua(St naur do inzet VUil hot lJestuur voo,' de
uun de tentoonstelling.
!lie is (Soetl eeweest, zeet dhr. 8lhol'st.
De push ontlJreekt bij de ,"eeste Illellsell, zeet dlor. 81hor"t.
Ullr. De Groot heeft dOOl' zijll intel"rUlJtie uell [Jo:;itievo r!ell
ting willell cevellj hij willliet het be:;tuur prutelI.

medewerkin~

10.

Vl>IlKIE'I.ING Illè:-:i'l'UUIl.
i\Ctreuellu zijll de hel'ell II,G, Cerl'it:.;ell, 1'.
1', Verkaik; ,dj stellell "icll herl<ieslJuur.
Zij

11.

7. l:Ol>IJlU';UHINl: JAi\IlIlI~KI';NING 199/'.
lJezo kon niet worden goaeven.

\oJor'u~1I

l~el(o~clL V001'

cOlltru l

0. 1l8CIluTING VOOH 1995.
1;'.

l'I1.UZlè,

De onkostenvel'l:oedinF, vrijwilligers ou f 700,00 is ontvun(;ell VOII
ue cem. Capelle a/d IJssel, en is uitbetaald aan bestuursleuen
en udviseurs.
Van de verlloop van het jaarboek heeft dhr. Gerri tsen ~eell grotere
verwachtingen dan een opbrengst van J 1.000,00.
Dit is r:euaseerd op Onze eel'del'e el"vorinr;en 'liet do vel'\loop von
hot jaal'boek 1988.

@

~cl'ioue

VUil

2

jaaI~.

cCOlllllli~:::iie.

J.I/.

Uosch.

HUNIJVHI1.i\';,
S,;els stelt voor ue leuenveru;aderinr;en voortuull 's-lIlic.lul!
te houuell, wel',ells ue ho(;ere 1 eel'tijd van vele !.edell.
Uit zal in overweg'ing tj(H\OIlICIl worLlcn.

~1I;.

Ijl' post jaul'boek 191J~-1990-1991 ad f 8.000,00 za! oanceliellu wor
den voor' de uitgave van het juarboek 1995, overeellko,"stig liet
lJesluit van a~enuapunt 5.
Wel overlegcen met de V~n eappellenstichtinr..

eCI!

vall der' V"ul't <:Ii

VELIKH;'LING LIlJ KA~eUN'I'lllJJ.[:;CumLISSIE.
IJlIr. ll,l',I/", uo GI'OOt stelt zich besclliL<bai.lr uls lid vall dl, I<
liet alldel'e lid is ullr.

Dhr. l:erritsell ceeft een toelichtillF, op de lJeerotin~ voor' 1995.
lJe contl'ilJutie hoeft noc niet verltoocu te worden, OllluUt de IIVU
IlUur reserve niet hoeft aan te tasten.

i:;.
je VUil

_
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1')73.

polder:;,

In 1783 komen er de patriotten en de schutterijen.
In 17tl6 wordt het ~ewind uvorgenomell door de I'" triot ten.
l'l'illg Willem lierstelt de vroelischnlJ. lIIaur de functie van
kapitein-generaal wordt.hem ontnomen.

(J,

'"I

IJe Koning van Pruisen is beledigd, omdat in Amsterdam de
patriotten hel heft in handell nemen.
lIij le[';ert zich in liet Loo •
Na 3 weken i:; AmsterdaUI weer ingenomell dooi' de kOllinG.
IJe patriotteIl vluchtten naar het buitenland.

SI'''.·,-" .. '1

.l"lr,'''',."

Ai"tlf '''''.<J

' ..r.. ·.•",. "'r!!

Ih/1' .. " A;"I,
A',·rI..

111 1793 verklaart ~'rallkrijk de oorlog aall tiederlnlld ell Ellge
lalld.
In 179 11 ''Orden Den Bosch en GeertruidenberG veruverd duur
het \i'ran:;e leGer.
Ze trekken de rivieren over ell kiezen [';urnizoell in Heusden.
I'rins Willem vlucht naar Engelund.
IJe l'egentell willell zoveel mogelijk vor:;ton.

.1(,,/,.11

:11

Oï/JBU

hll ,j,

,,

'A'EII K

,
I

I'

tot

Tn 1773 bevinden we ons ill de Vierde l~lIgelse Ourlog.
Alle varensgasten warcu aan ue wal, el' waren geen illkolll~ Len.
JII P'rullkrijk "as de revolutie in vool'bereiding •
Jll tiederland lag de VUC uI' zijn Gat, dus weinig verdiensten.
Onder de bevolking warelI de kreten vrijheid, (';elijkheid ell
~roederschap IJopulair •

I

:J:

VUil 1773

liet jaartal 1773 is gefingeerd, terwi jl ill 1')73 de Gecombille<
de Poldors van CaIJelle aan den lJstlel zijll opgeheven.

.,.. '

I

U;ZlNG DOül! IHW. 1'. IlIlEI!;IJIJI(,
lJe poldel's vall Capelle aun dell Ijssel

I•
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IJhr. 1l1'eedij!< zegt, dat zijll lJOlallgstellill[; voor de
Cupelle pas lla de oorlog is olltstuan.
lIij komt OU1'SlJl'onkelijk uit de Kl'impellerwaard .
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1773

tot

VUn Capelle ol' de

Jll ltl'IU vel'lul'en de ambachtshel'ell het I'echt ol' de (;I'Ollden.
Als IlId' zijll belusting Iliet betaalde, werd IIlen uitl:e:;lutell
van ~tellll'echt.
spoorlijn

tu:;sen Ilotterdam ell IJtr<,cht

iIl [;'e

tseJlOlllen.

111 11753 is do
SlotlIoevo ULtll do I s-(~rnv(~lI\oIel'~ ilf/~(:bJïllltl;
deze werd ~ewoolld door JOllkvrouwe \/.IJ.~I. vall :-;antheuvel.
J';ell Lllldere boerderij was die VUll de heer JI.II. de 1100 van
Cuppellell, die stond ill do Oude Pluats.
De 2 ~oerderijen behoordell bIJ het Slot vaIl Capelle.

lJe polders vall Capelle aall <Iell IJssel warell 1200 hectarelI.
Ze bes londen uit de 1I00gelldorl'spolder, de ~Iiddelmolellsl'older
en de KetellseIJolder.
IJe Klaas Klinkertkade is de grens tussen de
u/d IJssel ell tiieuwerkerk aid lJssel.
Aan de llllOl'dzi jde ligt de Achter"e".

@

van

In het l)egill VUil de 1ge eeuw waren el' de schout en ~chepelll!n,
lJe schout l'egelt gemeentelijke UUlll;ele[';enhedell, zoals:
chiI'urc;ie, open~al'e orde, lauel'e rechtspraak, kerkelijke lIall
uelegellilcueu en lJelustille-en.

111 1858 "ordt de

J

,.I

polders van Capelle aan den Ijssel
vanaf deze periode.

IJhr. Dreedijk toont eell plaat vall het Slot
IJssel met ridder IJendrick vall lIule,djn.

uruik

f

"!
"

liet boek "De
1973" begint

uemeentell CaIJellE

- 5 

Stand van zaken over het gebruik van het
BEIJBHINCK-GEJ·IAAL al s OUDHEIDKA~IER.

J';ll,e pol<.ler hud een molenmeester, <.Iie tevens schepen II"S.
lJe schout t.:int.: over alle (Jolde l'S .
Uan waren cr slikllleesters, die ervoor zorgden, <.lat de tochten
op voldoen<.le diepte bleven.
I.)e kl'oosheren hielden toezicht op schoon water.
Tn 18)<' urandt een molen of in de Mid,lellllolenspolder.
IIoe nu verder"
lJe nieuI'" 1II01en kostte f 12.000,--, en het olllhooa urcnl.(en van
ecn andere 1II01en kostto f 5.000,--.
J';r IIUS een dijkleeer, dat bestond uit lIIannen,
wal'en
lI,et schoppen en spaden.
Ze werden in ) eroepen ineedeel<.l.

die goed bedl'evell

De stichting zal het pand verbouwen, en voor
zien van toiletten, een keuken, centrale ver
warming; en electro, water, gas en riolering.
Hiervoor is veel geld nodig.

VU'I[11' lU29 is er een lijst van dijkplichtil~en.
lJit F,inv, tot uan boerderij ln de llustwat in Krulilleen.
liet 1I00F,heelllruadschap van Schieland weert hot water van buiten.
Nadat een molen is afgebrand in 18)2, komt cr 1 bestuur
polders, ell de schout wordt de voorzitter.

VIIIl

Al geruime tijd zijn er tussell de besturen
van de IIVe en de Stichting Beijerinck-gemaal
besprekingen gaande, om de mogelijkheid te
onderzoeken de werkplaats van het gemaal te
gebruiken als oudheidkamer voor de HVe.

de

De Provincie Zuid-Holland is bereid een bij
geven, mits het gemaal eerst als
wordt aangewezen.

1 n 18/18 kOlllt er een 0 inde van de juren vun voorspoe<.l.
drage te
IJe olllslal,;pol<.leriollten werden jaar voo,' jaar verl"agd.
lJe'inl'olllsten vlln de polders be<.lroe,;en ilO!'; mual' f 1.)00,-monument
per jaar.
In 185) wor<.lt de overeenkolllst lIIet de NS on<.lerte[(end voor <.Ie
lIulllec vnll de spoorlijn llotterdllm-Gouda.
Landerijen lIerden Idel'door versllipperd; het 'lUS geell t',oe<.le 7-aak
voor de boeren.
\lij ZlIid-westenwi.nd kon het water in de polder ill Nie\lwel'1,erk
10 CII. hoger stann dan ill eallelle aid 1.lssol.
Het IIater stroomde dali van de elle in de andere polder.
\:;r was eell ze. hoel'slagplicht, 011I waterkel'ende dijl,en te kUllllell
ollde I'h ouden.
lJe zIIaarte vall het dijklichaalll was bepalelld voor de hoogte VIIII
de hoefslual'licht.
lJe

tijd vnn N"poleon hnd 001, goede kantelI, het was "CII tijd
ZIHlre chri s tel i jl,e re 1 ieie .
liet pellld,1I1H;eld wurell de po,lderlastell, verschuldied nUIl de
IIlIIbachtsheer.
IJe molellaar 1II0est uiJv. J 1,-- betalell voor het recht van <.Ie
lIill<.l.

Ook de Van Cappellenstichting is bereid een
flinke bijdrage te geven, echter onder de
voorwaarde, dat eerst de provincie haar bij
drage geeft.
Kortom, er zijn wat financi~le hindernissen
te nemen door de stichting Beijerinck-gemaal.
Toch zou het bestuur van de HVe het zeer op
prijs stellen, om op korte termijn de ver
bouwing rond te hebben.

V,1I1

IJe schout I'rij,~t f 150,-- veq~oeding.
lias hij ook secretaris, dali olltvan(;t llij f
liet trnctelllent bedroeg f 50,--.

De HVC heeft al jaren behoefte aan huisves
ting, om zodoende de vele historische mate
rialen te kunnen exposeren.
Het HVC-bestuur doet hierbij dan ook een
dringend beroep op het bestuur van de Stich
ting Beijerinck-gemaal, om een en ander bin
nen afzienbare tijd te realiseren.

175,--.

I)e lusten van de poldel's warelI J /I.~(JB,-- per Jl\llr.
ln lU)fl llpoelt de Klol1s KlillkertkaJe voor een deel weu.
Ook de Achterwec wordt slechter.
111 1870 worelt de polder drooggelllalen, volgens een drool~leg
gint.:splnn van J.A. lJeijerinck.
I';r kOlllen eell rechthuis ell eell school lil <.Ic polder.
1';1' zijn totnol 12 schouten ueIH,est, te weten: 5x Vall eapl'ellen,
:Ix KIer, 2% Lons, Ix A.I'. vnn ,lel' 11001' en I'. IlreediJk Ix.

De gedachten gaan uit naar het huren van het
pand op kontraktbasis van 5 jaar.
Er is ook overleg geweest met een konsulent
van de Federatie van ~usea in Zuid-Holland.
Deze heeft advies gegeven, welke eisen ge
steld worden aan een oudheidkamer.

IJltr. 1l1'eedijk IJordt bedankt voo,' zijn lezing en krijct een
boekenbon.
I/I.

::>LUl'l'JNU.
\Jhr. Inhorst sluit cle vnr/!'l1<leriJl!r

0'"

22./'5 uur.
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Verslag van de teuLoonstelling
CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN DE TWEEDE WRilELDOORLOG,
gehouden van 12 april t/m 2 mei 1995 in de hal
van het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel.
In oktober 1994 werd door het bestuur van de
HVC het initiatief genomen voor het houden
van een tentoonstelling over de gevolgen van
de Tweede Ifereldoorlog voor de gemeente
Capelle aan den IJssel.
De tentoonstelling werd gepland in het voor
jaar van 1995, wanneer het 50 jaar geleden is,
dat we deze oorlog kunnen herdenken en we de
bevrijding kunnen vieren.
Via diverse oproepen in de regiobladen werd
een verzoek aan de bevolking gedaan medewer
king te verlenen door materialen, documenten
en foto's ter beschikking te stellen, die een
herinnering aan die periode kunnen opleveren.
Ook de leden van de HVC hebben een oproep ge
kregen.
Hierop is overweldigend gereageerd, waardoor
we niet alles hebben kunnen exposeren.
De lIve wilde een tentoonstelling met thema's
houden, zoals het Nationaal-Socialisme, de
oorlog, oorlog en verzet, arbeidsinzet, de
hongerwinter, serviesgoed in ruil voor twee
broden en de bevrijding.
Dankzij de ondersteuning van het Comit~ van
Aanbeveling Stichting 4 en 5 mei Capelle was
het mogelijk de tentoonstelling in te rich
ten, zoals de financiële bijdrage voor de
aan te schaffen materialen en uitnodigingen.
En niet te vergeten de uitgave van de verha
lenbundel "Capelle aan den IJssel en de
Tweede \vereldoorlog", 2000 stuks.
lIet is een bundel verhalen geworden van een
aantal Capellenaren, die de T\.eede \vereld
oorlog hebben meegemaakt.
De bundel is op de basisscholen uitgereikt

@)

aan de groepen 7 en 8.
Voor deze leerlingen werden rondleidingen
gehouden op de tentoonstelling.
Het boek is een succes geworden; er is nog
steeds vraag naar, maar het is uitverkocht.
De verkoop van de boeken à f
heeft f hh11, 50 opgebracht.

2,50 per stuk

De subsidinbele uitgaven bedroegen f 1.675,18,
zodat de subsidie van het Comité van Aanbeve
ling is f 1.675,18 - f 444,50 = f 1.2JO,68.
Aan de inrichting van de tentoonstelling is
enthousiast gewerkt door leden van de HVC.
Tijdens de tentoonstelling waren dagelijks
2 leden aanwezig, om uitleg te geven aan be
zoekers.
De indeling in de hal van het gemeentehuis was
met 7 vitrines en 10 tafels, waarbij de geäx
poseerde foto's en platen waren afgedekt met
glasplaten.
Daarnaast waren er opgesteld radioapparatuur
uit de Tweede \1ereldoorlog, die te beluiste
ren was, en 2 uniformen van oud-militairen.
In de gang naar de raadzaal waren langs de
wanden posters uit de oorlogsjaren opgesteld.
Deze waren afkomstig van het Gemeentearchief
in Rotterdam.
Ook was er een collectie boeken neergelegd,
die herinnerden aan de oorlog.
De tentoonstelling werd op 12 april officieel
geopend door mw. J. van Dam-van de Erve,
weduwe van de laatste Capelse touwslager
Arie van Dam.
IIier werden eenvoudige drankjes en witbrood
uitgedeeld, zoals dat gebruikelijk was na de
bevrijding in 1945.
Er hebben zo'n JOOO mensen de tentoonstelling
bezocht, waarvan ± 1500 scholieren.
De HVC kan terugzien op een zeer geslaagde
tentoonstelling, die een herhaling verdient.

.,
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Na hun dood schenkt op 11 juli 944 koning
Otto I deze goederen aan de Utrechtse kerkE
van st. Maarten en St. Maria, welke gift Ol
22 meillOI~6 door koning Hendrik 11 bevesti~
wordt
).

Op 26 mei 1122 blijken er moeilijkheden aVE
de bezittingen van de kerken geweest te zi~
want keizer IIendrik bevestigt de kerken op
nieuw in hun bezit en verklaart tevens, da1
deze hier 'alles' bezitten, niet alleen 'Ic
mensen en tijnsen', maar ook de rechtspraa~
in haar volle omvang.

H'.

~~-

De heerlijkheid Capelle maakt deel uit van
gebied Isla et Lake, dat zich globaal uits1
over de Lopiker- en Krimpenerwaard en tever
de noordelijke oeverstrook van de IJssel er
zuidelijke van de Lek omvat.
In het begin van de tiende eeuw zijn hier c
nog zeer plaatselijke ontginningen in het 1
zit van bloedverwanten van de graven van hE
latere Hollandse huis, nl. van graaf WaldgE
(vermeld 898-928) en diens zoon Radbod, diE
deze in leen houden van het Duitse keizerrj

Deze laatste zou door een zekere graaf Wil]
(dit is niet de Hollandse graaf) aan hen or
nomen zijn; deze heeft zich zelfs gewapend
tegen de keizer verzet en hierdoor zijn be.
verbeurt, d~t nu ook aan beide kerken word1
geschonken
).

..
c,;1.

Je

.10/' " 'IJ'.

.1/'. "

Dat dit keizerlijk handvest veel effect za]
hebben gehad is niet waarschijnlijk; na de
dood van de keizer in 1125 viel de krachti~
rijkssteun voor de Utrechtse geestelijkheic
weg.

$"''1'

-·':à1~t~~-'-·-····_'
de linkerhelft van de kaart van de Heerlijkheid
van Capelle,
in 1611 vervaardig-d door Floris Balthasars.
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De utrechtse kerken hebben het dan ook raac
zaam geacht hun aanspraken niet alleen te ]

ten steunen door het charter van 1122, maar
lieten er ook een vervaardigen van het jaar
940, waarbij bisschop Balderik aan beide ker
ken het recht gaf op de tienden van nieuw
ontgonnen landen en op die van de uitbreiding
der bestaande complexen door verdere ontgin
ning.

,,

In hun ijver maakten zij een fout in de date
ring, door voor te stellen of het stuk gege
ven was bij het leven van koning Hendrik I,
die echter toen al vier jaar overleden was 3).
Toch is het stuk van belang, want het geeft
een aanwijzing over de oorzaak van het geschil
in 1122, voor zover het genoemde charter dit
zelf niet doet.

In het gebied liggen deze blokken op de weste.
lijke oever bij Gouda en Moordrecht, door de
heren Van Der Goude in leen gehouden van Oud
munster, en bij Capelle in het oosten van de
Middenmolenpolder, waar ook twee blokken lig
gen, die aan de kerk van Capelle toebehoren.
liij zouden hier dus de ontginningskerk moeten
zoeken, mogelijk teruggaande tot het midden
van de tiende eeuw, maar zeker tot vóór 1122.

Niet alleen ging het over de hoge en lage ju
risdictie, maar tevens over het recht van
tiendheffing in de nieuwe ontginningen.

Misschien heeft dit gebied oorspronkelijk ietl
hoger gelegen dan het omringende gebied;
zeker is dit wel ten opzichte van het weste
lijk deel van de ~Iiddenmolenpolder, dat gezieI
het hier aanwezige stelsel afwateringskreken
een van de laagste delen van het natuurlijke
landschap is geweest.

De politieke ontwikkeling maakte het aan de
Utrechtse kerken onmogelijk in de twaalfde
eeuw in het gebied van de Hollandsche IJssel
hun rechten uit te breiden, en zo zien wij,
dat reeds omstreeks 1156-1165 de graaf van
Holland de omstreden rechten aan zich heeft
getrokken; in 1168 tradlFolpert van der Leck
~ls leenman van hem op ~).
De genoemde Utrechtse kerken worden hier in
de middeleeuwen vertegenwoordigd door de st.
Salvatorkerk of Oudmunster.
Deze bezit hier drie verschillende rechten,
nl. het collatierecht van de kerken, een aan
tal tiendblokken en visserijrechten.

J

Het collatierecht gaat terug op de oudste pa
rochie, die zeker ouder is dan 1122, nl. Uti
derkerk, en waarvan de latere parochies zijn
afgesplitst; daarbij bleef het collatierecht
van deze nieuwe parochie in handen van de
collator van de moederparochie.
Met de tiendblokken is het echter anders ge
steld; deze duiden zeer waarschijnlijk de

plaats van de oudste ontginningen aan, waarbi
wij tevens met de mogelijkheid rekening moetel
houden, dat tiendblokken in het bezit van de
parochiekerken ook ten dele tot deze oudste
ontginningen behoren, daar deze bij de stich
ting van de kerken door de collator aan deze
geschonken kunnen zijn.

.~
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Deze ontginning zal belangrijk genoeg geweest
zijn om hier een kapel te hebben, maar niet
groot &enoeg om een zelfstandige parochie te
vormen, zodat er in de elfde eeuw een situatiE
bestaan kan hebben als in dezelfde tijd bestor
in de parochie Vlaardingen, waarbinnen wij om
streeks 10 110 bij twee ontginningsgebieden
de kapellen Hargan (= Kethel) en Schie (= Ove]
schie) aantreffen.

Als zodanig kan Capelle ouder zijn dan Nieuwer
kerk, dat ontstaan kan zijn bij een grootser
opgezette ontginning in de tijd, dat dit ge
bied bij Holland was ingelijfd.

De visserijrechten zullen in dit gebied al heE
vroeg uitgeoefend zijn; het oudste bericht
hierover dateert uit 1250, wanneer Arnold
Snoye van Everdingen de visserij in de IJssel

1')

teel teioerden koopt
~).
JIierboven is reeds gezegd, dat hij in lJ17 ~c
visserij bezit in de IJssel tussen Gouderak e
Bolnessersluis.

en de Lek en een aantal goederen bij Vianen !n
erfpacht van de proost van Oudmunster houdt ~).
Op 28 september 1273 draagt deze de visserij
tussen Gouderak en IJsselmonde over, waarbij
gezegd wordt, d~t zijn voorouders deze reeds
bezeten hebben
) en op 22 juni 1~74 kan het
kapittel er vrij over beschikken
), terwijl
op 2~ januari 1317 Traveys heer Vriesenzoog
van der Mie deze in leen blijkt te houden
),
waarop hierna zal worden teruggekomen.

Daar hij kinderloos overlijdt, komen zijn goe
deren aan Aernt van Honthorst, zoon van zijn
zuster.
De Honthorsten houden in lJ95 de tienden in
het oosten van ~J !-'liddenmolenpolder in leen
van ()udmunster
)

.

Voor het eerst krijgen wij in 1282 een duide
lijk beeld van de overige rechten in dit ge
bied, zoals rechtspraak enz.

Tellen wij de bezittingen van de familie van
Hoordrecht in het gebied VEln de Hollandsche
IJssel op, dan blijkt dat het zuidelijk deel
van het oorspronkelijke ambacht van Traveys
ontbreekt, nl. Capelle en Nieuwerkerk.

Capelle blijkt dan deel uit te maken van één
heerlijkheid, gelegen tussen Cralingen en
de Gouwe, die dus ook de latere gemeenten
Moordrecht en Nieuwerkerk omvat.

Dit maakt het waarschijnlijk, dat Traveys een
derde zoon heeft gehad, die aan onze aandacht
is ontsnapt.

De ambac~tsheer Traveys van Moordrecht houdt
hier de lage heerlijkheid in leen van de graaf
en de gruit; verder verschillende stukken
veenland, o.a. een ontginning bij de Piclede
(= noordgrens van Moordrecht), waarvan de we
ren zes voorling diep zijn~ en een deel van
de opbrengst uit de beden
).

Nu blijkt dat vóór 1300 de tegenover Capelle
gelegen Stormpolder bedijkt is door heer Wil
lem van Moordrecht, ridder.
Deze heeft hierbij bepaald, dat
van Keten (= het westelijk deel
uit het buiten de dijk gebleven
en zoden mochten blijven halen,
deelte van de IJsseldijk mee te

Om het verdere bezit van Traveys op te sporen
dienen wij eerst een overzicht van zijn nako
melingen op te stellen.

de ingelanden
van Capelle)
Gedeelte aard
om er hun ge
onderhouden.

Dit wordt nl. op ~5 juli lJOO verklaard door
Ja~ob, pastoor van Gouda, .Jan van 1'loordrec~~
(hlervoor genoemd) en Adam van Nuwerkerck
)

Hij laat tenminste twee zoons na, nl. Jan van
Moordrecht en IIughe Vriese van der ).11e.
De eerste kom~ in 1296 voor als ambachtsheer
van Moordrecht (dus in het noordelijkste deel
van het ambacht van zijn vader) en wordt opge
volgd door zijn zoon heer Jacob van Moordrecht,
die ten gevolge van financiële moeilijkheden
lO
in 1330 zijn bezittingen hier moet verkopen
).
De tweede is in 1302 en 1303 ïïljuw van Schie
land en ook van Zuid-Holland
); hij laat een
zoon na, heer Traveys van der Mie, die gegoed
is te Kamerik langs de Mie en in 1346 het kas

Deze geven geen vidimus van een oudere brief,
maar verklaren dit op een manier, die doet
veronderstellen, dat zij bij de gesloten over
eenkomst getuigen zijn geweest.
Jan van Moordrecht kan beslist niet hoog be
jaard geweest zijn, daar een aantal van zijn
broers (en zusters 7) in 1296 nog worden aan
geduid als 'des heren kinder van Mordrecht'.

Heer \iillem kan dan zeker niet zijn grootvade
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ceweest zijn, zoals wel is verondersteld, daar
de handeling ctan vóór 1282 geschied had moeten
zijn, dus blijveJ: de mogelijkheden over, dat
hij of een jongere broer van Jan's vader of
een oudere broer van Jan zelf was.

der Leck, deze in zijn bezit te hebben 1 7 ).

Alvorens de geschiedenis en de samenstellende
delen van het ambacht Capelle verder na te
gaàn, dient eerst onderzocht te worden, hoe
dit bezit uit de familie van Moordrecht is
geraakt.

Dit laatste lijkt het waarschijnlijkst; hij
zou dan van zijn vader het zuidelijke deel van
diens ambacht hebben ge~rfd, nl. Nieuwerkerk
en Capelle met de erbij gelegen Stormpolder
en gezien het feit, dat hij vóór Jan reeds
ridder was, maakt dit hem als oudste zoon
aanvaardbaar.

Wanneer graaf Floris V vrede sluit met de
heren van Aemstel en van Woerden, moeten deze
ten behoeve van de graaf binnen het graafscha
borgen stellen, die zich garant verklaren voo
het naleven van de overeenkomst.

-lIet is juist dit deel van de heerlijkheid.
dat het eerst uit het bezit van het geslacht
van Moordrecht is rreraakt.

Onder deze borgen, die de heren in de bloede
bestaan zullen hebben, komt voor Traveys van
Moordrecht, zowel op 27 oktober 1285 voor Wil
lem van Aemstel, heer Ghisebrer§t van Aemstel
en Arnoud van Aemstel, broers
), als or JO
maart 1287 voor heer Herman van Woerden 9).

Reeds op 19 september 1309 verklaart heer
Ghisebrecht van der Leck, voogd van Stralen,
dat hij met zijn oudere broer heer Pieter van
der Leck de goederen van wijlen zijn ouders
heeft gedeeld en dat hij hierbij o.a. het Goed
te Capelle heeft ontvangen;
l~
wat dit goed omvat zal later blIjken ~).

Wanneer in 1296 door de moord op graaf Floris
het verdrag geschonden wordt en ook de borgen
worden aangesproken, is Traveys reeds over
leden.

p ~2 januari lJ17 verkoopt de graaf voor J25
lb HoLLands de ambachten \;îgelle en Niemver
kerk aan Jan van de Werve
).

Heeft men verhaal gezocht bij zijn oudste zoo
Dat dit mogelijk is blijkt bij andere borgen,
die in l29G reeds overleden zijn en waarbij
erfgenamen van hen verantwoordelijk worden
gesteld, o.a. bij heer Ghisebrecht Bokel.

Ui t de bel"aard gebleven rekeninr: van de ren t
meester van Noord-Holland over dit jaar blijkt
dat de graaf inderdaad in deze ambachten geen
domeinbezit had, zodat de verkoop in ieder
geval plaats heeft gevonden.

Mogelijk heeft heer Willem van Moordrecht zic
verder tijdens de politieke gebeurtenissen
dusdanig gecompromitteerd, dat hij later niet
in zijn bezit is hersteld, zoals andere borge
of was hij reeds hiervoor overleden, zodat
zijn goederen verkocht zijn, o.a. aan de heer
Van Der Leck vóór lJ09.

let is van belang dit vast te stellen, daar de
graaf later het ambacht weer in zijn bezit
kreeg en het charter van lJ17 hierdoor terug
kwam in de grafelijke tresorie, waar het in
de zestiende eeuw nog aarnvezig was, maar
sedertdien verloren is gegaan.

Ook de Stormpolder blijkt in lJ4J ~aenroerig
aan de heren Van Der Leck te zijn
) en is ..
dan in het bezit van Gillis Stormsz, zoon van
Storm heer Gillisz. van Vorscoten, die o.a.
voorkomt in lJ9~ en aan wie de polder zijn
naam ontleent
).

Jan van de Werve of zijn opvolger heeft de
beide ambachten weer van de hand gedaan en in
lJJl blijkt Aernout, vooed van Stralen, zoon
van de in lJ09 genoemde heer Ghisebrecht van

§J

de boomgaard, die vroeger aan heer Travers VI
Moordrecht waren, en de 24 vier~~l land bij
het huis gelegen en de tienden
).
.

Dit laatste maakt het aannemelijk, dat deze
reeds kort na de bedijking in het bezit van
Storm gekomen is; in lJOO wordt hij nog alleen
aangeduid als 'de Polre' , hetgeen het ~liervoor
gestelde omtrent heer Jillem van Moordrecht
wel versterkt.

Heer Jan moet echter reeds een jaar eerder
over deze goederen hebben beschikt, daar hij
dan reeds zijn broer 2~er Willem van Duven~
voirde ermee beleent
).

De graaf koopt op 6 mei 1))1 zowel van heer
Pieter van der Leck als van Arnout, voogd van
Stralen, respectievelijk een blok tiendeIl in
Hoogdorp en het amba~~t en gerecht van Capelle
met zijn toebehoren
).

Opnieuw vinden transacties plaats, zowel bin.
nen de grafelijke familie als binnen die van
de Van Duvenvoirdes.

De graaf draagt de leenheerlijkheid over aan
zijn broer heer Jan van Beaumont;
heer Willem van Duvenvoirde wordt van zijn
leenplicht tegenover zijn broer ontslagen en
draagt het goed over aan zijn bastaardzoon
heer Willem van Donghen, die er in 1)41 mee
wordt beleend door heer Jan van Beaumont en E
zijn vrouw Lijsbet van Boechout haar l i j f toet
aan bewijst.

Voor de betaling van een en ander sluit de
graaf bij de vrouwe ~3n Der Dussen een lening
van 650 lb Hollands
), waarvoor hij het ge
kochte als onderpand stelt, nl. het gerecht
van Capelle, de tienden, het veer, de woning
en 24 viertel land (= 144 morgen).
Deze specificatie geeft een eerste indruk van
wat in 1)09 als het goed te Capelle wordt aan
geduid, mits wij het gerecht buiten beschou
wing laten.

Er wordt nadrukkelijk bepaald, dat indien hee
liillem van Donghen kinderloos komt te overlij
den, het goed zal komen aan zijn vader, en zo
deze zonder wettige kinderen overlijdt, aan
zijn oom heer Jan van Polanen en diens nakome
lingen.

Het optreden van de vrouwe Van Der Dussen als
geldschietster voor de graaf wijst er op, dat
wij hier te doen hebben met een financiële
activiteit van de zeer kapitaalkrachtige Van
Duvenvoirde-' clan' , op dit ogenblik bestaallde
uit drie personen: heer Jan van Polanen, zijn
bastaardbroer heer Willem van Duvenvoirde en
Baerte, vrouwe Van Der Dussen, de kinderloze
dochter van hun overleden zuster Christina en
van heer Aernoud van den Dorpe.

De graaf behoudt echter de leenheerlijkheid
over de beide ambachtsheerlijkheden, waarmee
hij op 2~7maart 1)41 heer Willem van Donghen
beleent
).
Inderdaad sneuvelt heer Willem van Donghen in
lJh5 bij Warns in Friesland, zonder kinderen
na te laten, zodat wij opnieuw heer Willem va
Duvenvoirde in het bezit van Capelle zien en
op 20 aUl'.ustus lJ46 verwerft deze van keizeri
Hargaretha vrijdom van tol voor de bewoners
van het dorp en de hoge heerlijkheid i28 zijn
huis aldaar binnen de uiterste gracht
).

Al spoedig blijkt, dat de graaf deze bezittin
gen inderdaad doorverkocht heeft aan heer Jan
van Polanen; Engelbrecht van Voirscoten, 'gra
ven rentmeester, krijgt opdracht de zaak te
regelen, maar wordt ziek en pas na zijn dood
ontvangt op 19 november l)J~iheer Jan van Po
lanen de eigendomsbewijzen
4).
Deze was reeds op 16 au~ustus 1)J2 beleend
door de graaf met het huis, de hofstad en
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In lJ50 beleent hij zijn neef Philips van Po
lanen o.a. /liet de ambachtsheerlijkheden van
Capelle en Nieuwerkerk en een smaltiende in

waarmee vrijwel het gehele oude Moordrecht
bezi t in ha:l~en van heer lo/illem van Duv~llvoir
is gekomen
).

Moordrecht 29).
Bij het uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten in hetzelfde jaar behoort heer Willem
tot de verliezende Hoekse partij, moet Holland
verlaten en wordt, na zijn overlijden op 12
augustus l3~3, in een door hem gesticht kloos
ter in Brussel begraven.
Zijn bezit te ~apelle c.a. wordt door de graaf
geconfisqueerd en beheerd door de rentmeester
van Noord-Holland.
Het kasteel wordt tot de laatste steen gesloopt,
de overige bezittingen zoals de landerijen,
het veer, de visserij in de IJssel en de tien
den verpacht.
Uit het bezit van de visserij blijkt, dat hij
deze van heer Traveys van der Mie heeft over
genomen en inderdaad bl~~kt dit uit zijn tes
tament van 29 mei 1350
).

Samenvattend kunnen wij over de oudste geschi
denis van het huis te Capelle het volgende ze
gen: het is gebouwd in de tweede helft van de
dertiende eeuw op een plaats, die door zijn
lagere ligging niet tot de oudste ontginning
behoort en is omringd door een aaneengesloten
complex van 144 morgen land, dat zich uitstre:
van de IJssel tot het ambacht van Rotte.
Gezien dat het omrinEende complex tienden nie'
leenroerig aan Oudmunster is, valt deze ont
ginning te stellen in de grafelijke tijd, dus
na 1165.
De tienden van dit complex worden de Hof tien
den genoemd, het omringende land is thijns
plichtig aan de ambachtsheer.

Heer Willems huwelijk met Heylwig van Vianen
is kinderlods gebleven, hoewel hijzelf ten
minste negen bastaardkinderen had, die hij
allen uit zijn grote bezittingen gegoed heeft,
maar de grote massa van zijn bezit kwam aan
zijn neven Van Polanen, de zoons van zijn
broer heer Jan I.

Door de lage ligging zal het ook niet ontgon
nen zijn voor de aanleg van de IJsseldijk, dil
aansluit op de oudste bedijking van Schieland

Door het onderzoek in Kethel in 1962 is vast
komen te staan dat het meest westelijke (en
oudste) deel van deze3~edijking omstreeks 117,
tot stand is gekomen
) en dat deze tot de
grens van de Blijdorpse- en Bergpolder een af·
zonderlijk deel is geweest, waartegen de late,
re oostelijke bedijking aansluit, welke wij
dan ook omstreeks 1190 zouden willen stellen.

Zo krijgt heer Philips van Po lanen o.a. het
huis te Capelle, de ambachtsheerlijkheden van
Capelle en Nieuwerkerk, 24 viertel land te
Capelle, het veer aldaar, een tiende te Moor
drecht, leenroerig aan heer Jan van Béaumont,
een smaltiende te Moordrecht, leenroerig aan
de graaf van llolland, en het goed, door hem
gekocht van heer Traveys van der Mie, deels
leenroerig aan heer Jan van Beaumont, deels
leenroerig aan Oudmunster.

Waarschijnlijk heeft de ambachtsheer zelf het
zwaarste deel van de dijk door de uitstroom
geul voor zijn rekening genomen en het hier
bij behorende dijkplichtige land aan zich ge
houden.

Nu blijkt, dat in 1395 zijn erfgenamen een
blok tienden van Oudmunster in leen houden
ten oosten van die van de pastoor van Capelle,
zodat dit tiendblok wel met de visserij afkom
stig zal zijn van heer Traveys van der Mie,

Toen in het midden van de dertiende eeuw ten
gevolge van de ontwatering door de ontginning
het land inklonk en hierdoor de kleistroken
hoger kwamen te liggen dan het omliggende
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nen bij Monster en de hofstad in de Lier, zij:
vrouw Lijsbeth van der Made heeft hem het kas
teel !1ade bij Delft en de hofstad te Sassen
heim aangebrach;gen in 1364 blijkt hij te
Delft te wonen
).

veenlandschap, is op deze grote ontginnings
hoeve (144 morgen) een kasteel gebouwd.
Dr. S.J. Fockema Andreae komt op andere gron
den tot de conclusie dat de grote ontginnin
gen langs de Hollandsche IJssel tijdens graaf
Willem 1 (1204-1222) tot stand zijn gekomen,
iets wat door.. het archeologisch onderzoek ;ot
nu toe beslist niet wordt tegengesproken 3 ).

Te Capelle heeft hij een nieuw huis laten bou·
wen, dat echter geen weerbaar karakter heeft,
hetgeen verklaard dient te worden uit het fei'
dat hij pas in 1366 in de grafelijke raad
wordt opgenomen en v66r die tijd herhaaldelijl
bij anti-Hoekse relletjes betrokken is gewees1
en hem het bouwen van een zwaar versterkt huif
niet zal zijn toegestaan.

SU

Van zelfstandige parochiekerken te Capelle
te Moordrecht is reeds sprake in 1276-1280
);
de grafeli j ke §ol van Moordrecht wordt in
1250 genoemd 3 ) en de oudste van Hoordrecht,
Hije, staat in 1263 als lekegetuige over een
acte ~~tgaande van het kapittel van Oudmun
ster
).

Wij mogen stellen dat het tweede kasteel da
teert uit de jaren 1355-1366.

In de veertiende eeuw treffen wij nageslacht
van hem aan de Lintschoten in het gerecht van
Oudmunster (waar ook de tak van de ambachts
heren van Moordrecht, die zich Van Der Mie
noemt, gegoed is) en bij Montfoort.

Heer Philips overlijdt op 4 mei 1315 en wordt
opgevolgd door zijn gelijknamige zoon heer
Philips, die op 27 december 1315 o.m. met
Capelle wordt beleend.
Ook hij wordt als Hoekse partijganger in 1393
verbannen voor enkele jaren; in 1396 neemt
hij deel aan de tocht naar Cuinre, zodat hij
dan weer teruggekeerd is; hij overlijdt in
11~01 .

Tot zover de geschiedenis van Gapelle tot het
verdwijnen van het eerste kasteel.
Heer Philips van Polanen is evenals zijn oom
~~n der voormannen van de Hoekse partij ge
weest en heeft eveneens het land moeten ver
laten.

Daar hij geen kinderen nalaat, wordt hij op
gevolgd door zijn zuster Lijsbeth van Polanen ,
echtgenote van heer Hughe van Heenvliet, die
~8 10 juni 1404 leenhulde voor aapelle doet
) en in 1405 overleden is.

Op 26 augustus 1355 verzoent hij zich met de
graaf en ontvangt o.a. ook de door hem van
zijn o~~ ge~rfde goederen te Capelle c.a.
terug
).

JJaar zoon heer Jan van Heenvliet volgt haar
op; hij houdt in 1418 bij het uitbreken van
de strijd tussen Jacoba van Beieren en haar
oom Jan van Deieren de Hoekse traditie van
zijn familie hoog en kiest partij voor de
gravin.

Hij houdt deze, zoals door zijn oom in diens
testament nadrukkelijk is bepaald, in leen
van zijn oudste broer Jan 11 van Polanen,
heer van Breda en de Leck.
In de leenbrief, die hij van hem ontvangt,
wordt gesproken van de hofstad, waarop het
huis placht t~8staan, waaruit blijkt dat het
verdwenen is
).

Jan van Deieren steunt in de strijd voorname
lijk op de stad Dordrecht en zijn heerlijkhei<
Voorne en voert op de grote rivieren een gue
rilla-oorlog.

Heer Philips beschikt over het kasteel pola
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macht in Holland wordt gelaten

Zo vaart schipper Jacob uit Den Briel met zijn
schip en een troep mannen onder bevel van
Splinter van der Gheyn naar Capelle; zij bran
den het plat, samen met Cralinger-oord, en
ontvangen hiervoor op 9 juni 1418 en op 26
juni daarna 16 en 18 schellingen.
Ook 's-Gravenzande deelt hetzelfde lot
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Kort voor Kerstmis 1418 laat Jan van Beieren
twee schepen turf te Capelle steken, daar dit
vijandelijk bezit is; slechts de landlieden
die de turf met wagens naar de schepen ge
bracht hebben, ontvangen betaling in natura,
nl. bier, brood en kaas.

).

Dit laatste doet vermoeden dat de toestand in
het dorp niet zo erg rooskleurig is.

Jan van Beieren voert een ware intimidatie
politiek en zijn boden reizen de dorpen van
Schieland en Delfland af om brandschatting te
vorderen en met succes:

Toch moet het economisch herstel snel ingetre
den zijn, daar in 1419 de herfst- en lente
bede normaal worden betaald en zelfs de niet
betaalde beden over 1418 worden voldaan;
ook.de grafelijke domeinen zijn verhuurd, zo
wel hier als in Kralingen.

Met het voorbeeld van Capelle en 's-Graven
zande voor ogen hebben de boeren betaald en in
de geldkist van heer Jans tresorier vloeit
een stroom van allerlei geldstukken, die er
echter weer even snel uitstroomt.
Herhaaldelijk worden spionnen naar Rotterdam
gestuurd, o.a. een oud vrouwtje, en op 10 ok
tober 1418 valt deze stad in handen van Jan
van Beieren, die er zijn hoofdkwartier vestigt.
Reeds op 12 oktober gaat er een bode uit zijn
naam naar Cralingen, Nieuwerkerk en Zevenhui
zen om de bevolking op te roepen om graafwerk
te komen verrichten voor de versterking van
Rotterdam; er wordt gewerkt aan het blokhuis
aldaar en aan het Delftse poorthuis.

Dat ook llet dijkonderhoud normaal plaatsvindt,
blijkt uit het bouwen van een stenen muur ter
besch~3ming van een stuk dijk in Keten in

1421

).

Het huis te Capelle zal met behoud van het ou
de muurwerk hersteld zijn en mogelijk was men
doende het te versterken met een houten palis
sadering toen opnieuw het oorlogsgeweld over
de IJsselstreek losbarstte.

Jan van Beieren is op 6 januari 1425 overleden
was zijn neef Philips van Bourgondi~
die het graafschap Holland in bezit trachtte
te nemen.

]~rfgenaam

Jan van Beieren heeft vermoedelijk verblijf
gehouden in de voormalige grafelijke herberg
op de middeldam, gelegen aan de westzijde van
de Keizerinnesluis; vast staat dat het aan de
oostzijde ernaast gelegen huis van de schout
Claes van Delft, die als Hoeksgezind de wijk
genomen had, - het oude huis van de heren van
Voorne binnen Rotterdam -, als pentrije ge
bruikt is.

Hij slaagde erin Jacoba van Beieren te Gent te
interneren, maar in september van dat jaar
wist zij in mannekleren te ontsnappen naar
Schoonhoven, van waaruit zij, gesteund door de
Hoekse partij, haar graafschap probeerde te
heroveren.
Tot J juli 11~28 duurde de strijd, door de Hoek
se partij te land vooral gevoerd vanuit de
driehoek Gouda, Oudewater en Schoonhoven.

In de week van 22 januari 1419 vertrekt Jan
van Beieren uit Rotterdam, nadat reeds in ok
tober een wapenstilstand gesloten was, die op
IJ februari 1419 gevolgd wordt door een zoen
verdrag te Woudrichem, waarbij aan hem de

Of heer Jan van Heenvliet nog actief deelgeno
men heeft aan de strijd is niet zeker, vast
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lIeer Jan van Heenvliet wordt opgevolgd door
Willem van Naeldwijc, de zoon van zijn zuster
Katharina van Heenvliet en heer Hendric van
Na el d lvi j C •

staat dat hij in 1427 van Philips van Bourgon
dië de status van neutraliteit kreeg, wegens
ziekte en ouderdom, voor zichzelf en zijn on
derdanen in Heenvliet.

Willem van Naeldwijc heeft het huis te CapelI
niet meer volledig laten herstellen.

Kort hierna is hij overleden, slechts een
dochter nalatend, non in het klooster van de
Windesheimer-Congregatie te Diepenveen.
Heeft heer Jan mogelijk zijn onderdanen te
Heenvliet kunnen behoeden voor vernieling enz.,
dit geldt zeker niet voor Capelle.
Het was gelegen in het niemandsland tussen de
Bourgondische basis Rotterdam en het Hoekse
Gouda en heeft van beide partijen te lijden
gehad.

Ook is hier veel mest uit tonnen gestort,
waarvan een stuk deksel is teruggevonden.
Ook het bruggehoofd vertoont sporen van een
tweede herbouw.

De rentmeestersrekeningen van Noord-Holland
geven duidelijk blijk van de oorlog en zijn
gevolgen.

In de Jonker Fransen-oorlog (1488-1489), wan
neer Rotterdam weer het centrum van oorlogs
geweld wordt, schijnt Capelle wel gebrand
schat maar niet verwoest te zijn, zoals b.v.
Overschie, ~la tenesse , Hillegersberg en Delfs
haven.

In 1426 en 1421 worden de landerijen niet ver
huurd en de beden niet ontvangen 'overmids den
oirloge' •
Als de oorlog afgelopen is worden de beden
niet eerder betaald dan in 1436; de achter
stallige schuld behoeft dan echter niet vol
daan te worden.

Dit blijkt uit verklaringen'6in 1494 afgelegd
door bewoners van het dorp
), terwijl uit
de rentmeestersrekeningen van Noord-Holland
blijkt dat de bede normaal betaald is.

Van de domeingoederen in Kralingen en Keten is
in 1429 alleen een perceeltje in Kralingen
verhuurd; de andere landerijen kunnen door äe
oorlog en het water niet gebruikt worden.
In 1430 vindt weer verhuur plaats
uit andere bronnen blijk
doorgestoken is geweest
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In deze tijd is heer Hendric van Naeldwijc
ambachtsheer.
Hij wordt door zijn dochter Willem van Naeld
wijc opgevolgd, echtgenote van heer Jan van
Montfoort; hun dochter Machteld van Montfoort
brengt door haar huwelijk met Robbrecht,
graaf Van Der Marck en Arenberch de heerlijk
heden in het bezit van de heren van die naam.

).

de IJsseldijk

Het huis te Capelle is opnieuw verwoest;
puin van de herbouw van omstreeks 1420 vulde
de beerput van het gemak, waarin een late kan
van grijs-oranje steengoed uit Siegburg ge
vonden is, een echte Jacoba-kanl
Ook de palissadering vertoont sporen van op
zettelijke vernieling.

Het gemak is na 1430 niet meer gebruikt.
Mogelijk is alleen de zuidvleugel bewoonbaar
gemaakt; in de gracht ten zuiden hiervan komt
in ieder geval veel aardewerk voor, dat wijst
op bewoning tot circa 1500.

In 1506 koopt de heer van Montfoort van de
graaf van Holland het recht van de hoge heer
lijkheid in een aantal van zijn ambachtsheer
lijkheden, o.a. te Capelle en Nieuwerkerk,
zodat dit recht nu a~k buiten het kasteel kon
Worden uitgeoefend
).
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-Wanneer Hadrianus Junius circa 1570 zijn be
schrijving van de Hollandse kastelen opstelt,
schrijft hij dat te Gapelle nog de resten
zichtbaar zijn van het zeer oude kasteel 4 8).

16)
17)

Het moet dan ook reeds voor de opstand tegen
Spanje verdwenen zijn en aardewerk uit het
midden van de zestiende eeuw ontbreekt.

18)

Wie de bouwheer van het latere kasteel met de
dubbele omgrachting is geweest, dient door een
voortgezet onderzoek te worden uitgemaakt.

19)
20)
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WERKPLAATS OP DE ZOLDER VAN DB BOERDERIJ
van dhr. M. Schinkel aan de 's-Gravenweg 325.
Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn
de historische ~aterialen van de liVe opgesla
gen op de zolder van de boerderij van dhr.
M. Schinkel aan de 's-Gravenweg 325.
Om de vele materialen op te knappen, hebben
we van dhr. Schinkel toestemming gekregen,
een deel van de zolder af te timmeren als
werkplaats, waar de werkzaamheden gebeuren.
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