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Vereniging Capel\e aan den lissel en verschijnt viermaal per jaar. De
 
leden ontvangen de nieuwsbrief gratis.
 
De contributie van de vereniging bedraagt f.25,OO per jaar; voor 65

plussers en CJP-ers f.15,00.
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JAAROVERZICHT 1996 

Begin 1996 is door een aantal mensen de verbouwing van de zolderruimte 
van de boerderij 's-Gravenweg 325 voortgezet, waarbij ook aandacht werd 
besteed aan verlichting en verwarming. 
Thans kunnen we beschikken over een depotruimte waar enkele uren per 
week door 7 vrijwilligers de papieren en voorwerpen worden gesorteerd, 
gerepareerd en geregistreerd. 
Aangezien bleek, dat het achterste gedeelte van de boerderij niet door de 
heer Schinkel van de gemeente was gehuurd, heeft de HVC aan B & W 
verzocht dit gedeelte van de zolder als depot te mogen gebruiken. 

Op 25 april werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Na de pauze 
was de vergadering openbaar om ook niet-leden de gelegenheid te geven 
de lezing van dr. J.W.Verkaik "Capelle aan den lissel in de tijd van graaf 
Floris V" bij te wonen. 

In het eerste halfjaar is gewerkt aan de inrichting van het Dief- en 
Duifhuis. Er werd getimmerd en geschilderd en een vitrine werd gekocht 
en geplaatst. Op de Open Momumentendag van 7 september werd de 
eerste expositie in het "kleinste museum van Nederland" door wethouder 
J.Tammel geopend. Het onderwerp van de tentoonstelling was "Het Slot 
van Capelle en omgeving". 
In het vervolg zal op iedere eerste zaterdag van de maand het Dief- en 
Duifhuis van 13.00 tot 16.00 uur voor het publiek zijn geopend, terwijl 
ieder kwartaal een nieuwe expositie zal worden ingericht. Op de 4 
zaterdagen, die sinds de opening zijn verlopen, was de belangstelling van 
het publiek boven verwachting groot. Ook Stads TV Rotterdam heeft in 
haar regio-rubriek aandacht aan het "kleinste museum" besteed. 

Op de Open Monumentendag was in het gebouw van de Van 
Cappellenstichting (de huidige muziekschool) de tentoonstelling 
"Industrieel Erfgoed" ingericht. Onze nieuwsbrief van september was 
geheel gewijd aan het programma van de Open Monumentendag. 

Het ingebruiknemen van het ketelhuis van het Beijerinckgemaal loopt 
minder voorspoedig. Het bestuur van de Stichting tot Behoud van het 
Ocijerinckgcmaal heeft de aanncmcr nog steeds geen opdracht tot 
verbouwing gegeven. 

305 

Wij van onze kant hebben het plan voor de inrichting gereed. De 
financiering is bovendien rond. Het wachten is thans op de beslissing van 
het bestuur van genoemde stichting tot verbouwing. 

Tot slot een goed bericht: op 1 september is het bestuur uitgebreid met 
mevrouw A.Swets in de functie van penningmeester. 

Als voorzitter dank ik de leden en bestuursleden voor hun inzet in het 
afgelopen jaar en wens ik U, namens het bestuur, een voorspoedig 1997 
toe. Tevens spreek ik de wens uit dat 1997 voor de HVC, het jaar waarin 
de vereniging 10 jaar bestaat, een goed jaar zal zijn. 

S.Elhorst, voorzitter 

UITREIKING VRIJWILLIGERSPRIJS 1996 

Op dinsdag 3 december j.1. werd tijdens een bijeenkomst in het 
gemeentehuis de winnaar van de Vrijwilligersprijs 1996 bekendgemaakt. 
Wethouder J. Tammei deelde in een speech mee dat de vrijwilligersprijs 
1996 was toegekend aan de Stichting Dierenambulance, afdeling Capelle 
en reikte de prijs uit. De HVC kreeg van een aantal juryleden ruime 
waardering voor haar streven voor het behoud van ons cultureel erfgoed. 
Eerder hadden vertegenwoordigers van de genomineerde verenigingen en 
stichtingen, onder wie voorzitter S.Elhorst van de HVC, verteld over de 
doelstellingen van hun vereniging c.q. stichting, terwijl de bijeenkomst 
werd opgeluisterd door optredens van o.a. het vrouwenzangkoor van de 
Stichtng Trefcentrum VAVIC en de muziekvereniging Eendracht maakt 
Macht. 

De avond werd besloten met een gezellig samenzijn. 
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In het Refonnatorisch Dagblad van 18 november 1987 troffen wij een 
artikel aan over de Van Cappellenstichting, dat uitvoeriger op de 
geschiedenis en het doel van de stichting ingaat dan wij hierover in onze 
vorige nieuwsbrief konden berichten. Het leek ons dan ook goed U hiervan 
kennis te laten nemen. 

VAN CAPPELLENSTICHTING: 
VAN OPVANG VOOR OUDE MANNEN EN 
VROUWEN TOT MUZIEKSCHOOL 

door A.Verdoold 

De Van Cappellenstichting in Capelle aan den Ussel. De naam klinkt elke 
Capellenaar ongetwijfeld vertrouwd in de oren. Ik betwijfel echter of men 
weet wat er achter de Van Cappellenstichting anno 1895 schuilging en wat 
de stichting anno 1987 inhoudt, anders dan alleen een historisch bouwwerk 
dat onderdak biedt aan de Capelse Muziekschool. 

Het langgerekte, statige gebouw aan de Dorpsstraat, dat sinds 
mensenheugenis op de lager gelegen Dorpskerk neerkijkt, is het tastbare 
bewijs van een stuk sociale zorg die een deel van de gegoede burgers in de 
vorige eeuw aan hun medemensen ten koste wilden leggen. 
De Rotterdamse notaris Johannes Nolen - zijn beeltenis is nog te zien op 
een schilderij in de Regentenkamer van het stichtingsgebouw - stelde eind 
1892 een testament op dat als de stichtingsbrief van de Van 
Cappellenstichting beschouwd mag worden. 

Mevrouw Anna Maria van Cappellen, echtgenote van de heer Nolen, die 
voor haar trouwen met haar vader in Capelle aan den Ussel woonde, is 
vooral de drijfveer geweest. Op de plaats van het ouderlijk huis moest een 
gebouw van de stichting komen: "De weldadige stichting tot oprichting en 
instandhouding van een oude mannen- en vrouwenhuis", waarvoor de 
middelen afkomstig waren uit de goederen die Anna Maria van Cappellen 
bij haar huwelijk ingebracht had. 
De heer Nolen overleed - na zijn echtgenote - op 1 juli 1895. Daarna werd 
uitvoering gegeven aan zijn testament. Wanneer het gebouw, waarvan de 
bouw- en stichtingskosten 35.000 gulden bedroegen, gereed kwam, is 
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onbekend. Ook is niet bekend wanneer de eerste bejaarden hun intrek 
namen. Het tehuis bood onderdak aan veertien bejaarden: zeven mannen en 
zeven vrouwen, die bij voorkeur uit Capelle aan den Ussel moesten 
komen. Vervolgens kwamen bejaarden uit Nieuwerkerk aan den Ussel aan 
de beurt en daarna die uit Krimpen aan den Ussel. 
Het gebouw telde twaalf kamers, waarvan tien éénpersoonskamers waren. 
In de linkervleugel woonden de mannen en in de rechter de vrouwen. De 
verzorging was gratis. 

REGENTENKAMER 

De stichting werd - en wordt - beheerd door regenten. Zij regelden allerlei 
zaken zoals de financiën, het toelaten van nieuwe bewoners en het 
aanstellen van het beheerechtpaar "de vader en de moeder". Elk jaar in 
februari moesten de regenten verantwoording en rekenschap afleggen aan 
de gemeenteraad van Capelle aan den Ussel. 
Voor de regenten was een regentenkamer beschikbaar. In deze kamer werd 
- en wordt - een deel van de verzameling porselein, zilverwerk, 
schilderijen en sieraden van de familie Nolen bewaard. 

In de jaren zestig ging de landelijke bejaardenzorg op de helling. Het 
Capelse oudemannenhuis (zo noemde men de stichting in Capelle), voldeed 
niet meer aan de nieuwe eisen. In augustus 1973 woonden er nog twaalf 
bejaarden in het tehuis aan de Dorpsstraat. Zij gingen in hetzelfde jaar 
over naar het nieuwe bejaardentehuis "De Roo van Capelle". Tot een jaar 
na de overplaatsing strekte de zorg van de stichting zich over de bejaarden 
uit. De zorg betrof het betalen van de verhuis- en inrichtingskosten en 
zelfs het vervangen van een kapot televisietoestel. 

STATUTENWUZIGING 

Na de sluiting van het tehuis kwam aan het directe doel van de stichting 
een einde. En zo rees de vraag waarvoor het overige, vermoedelijk 
aanzienlijke, vermogen zinvol gebruikt kon worden. 
Bij het gemeentebestuur leefde de gedachte om de activiteiten van de 
stichting te gaan richten op sociaal en cultureel terrein in Capelle aan den 
Ussel. Hiertoe moesten de statuten van de stichting worden aangepast. En 
op 4 juni 1976 ontving men het besluit tot wijziging: 
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"Wij, Juliana, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses 
van Oranje Nassau enz., hebben goed gevonden en verstaan: 
Aan het bestuur van de Van Capellenstichting wordt toestemming 
verleend over te gaan tot wijziging van de statuten". 

Waarschijnlijk heeft de bijna-naamsassociatie Hare Majesteit parten 
gespeeld, gelet op het ontbreken van de tweede p in de naam van de 
stichting. Sindsdien is de Van Cappellenstichting niet meer primair bezig 
met de bejaardenzorg, maar is zij een stichting die het sociale en culturele 
leven in Capelle aan den Ussel en eventueel in de omliggende gemeenten 
wil steunen en stimuleren. Vanuit het verleden heeft de stichting echter 
nog steeds voorliefde voor de zorg voor bejaarden. 

MUZIEKSCHOOL 

In de jaren 1978 en 1979 had er een grondige restauratie plaats, die 1,4 
miljoen gulden kostte. Het gebouw van de Van Cappellenstichting biedt 
sinds januari 1980 onderdak aan de Capelse Muziekschool. De 
muziekschool heeft momenteel de beschikking over alle ruimten, 
uitgezonderd de regentenkamer. Die moet in zijn oorspronkelijke staat 
blijven om zo de herinnering aan vroeger en aan de oprichter van de 
stichting te bewaren. 

HET DIEF- EN DUIFHUIS 

Zoals bekend is de expositieruimte in het dief- en duifhuis iedere eerste 
zaterdagmiddag van de maand van 13.00 tot 16.00 voor het publiek 
opengesteld. 
Sinds de officiële opening op zaterdag 7 september hebben meer dan 100 
bezoekers de tentoonstelling bezocht. Ook in de plaatselijke pers is veel 
aandacht besteed aan het "kleinste museum van Nederland", terwijl door 
Stads TV Rotterdam opnamen zijn gemaakt die zijn uitgezonden in de 
rubriek Regio-nieuws. 

Het ligt in de bedoeling ieder kwartaal een nieuwe expositie in te richten. 
In de maanden december, januari en februari is het onderwerp 
Dijken/Willem van Oranje en Capelle aan den Ussel. Op zaterdag 7 
december bezochten ruim 40 mensen de tentoonstelling. Ons plan om de 
Capelse bevolking met een stukje plaatselijke geschiedenis te laten 
kennismaken, lijkt geslaagd. 

Tot slot delen wij U mede dat de kille, koude ruimte wordt verlicht en 
verwannd door middel van een agregaat, dat ons gratis door de finna 
Groeneveld ter beschikking is gesteld. 
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In het verlengde van de Schollevaartseweg richting Nieuwerkerk ligt de 
Klaas Klinkertweg met aansluitend de Klaas Klinkertkade. 
In ons archief vonden wij een artikel van de heer E.Wiersum over de 
naamsoorsprong van deze kade. Het zal U opvallen dat hierin sprake is 
van de Klaas Klinkerskade in plaats van Klinkertkade. Het is ons onbekend 
van wanneer deze naamsverandering dateert. 
Hoewel op het stuk geen datum voorkomt, nemen wij aan dat het - gezien 
de gebruikte spelling - voor de Tweede Wereldoorlog is geschreven. 
Mocht iemand hierover, of over de persoon van de heer Wiersum 
informatie hebben, dan zullen wij dit graag vernemen. 

DE KLAAS KLINKERSKADE ONDER 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

De Claes Clinckerskade vormde de scheiding tussen den Hoochdorpspolder 
en den Blaerdorpspolder; tegenwoordig is zij in moderne spelling en met 
verwaarlozing van de t aan het eind van den eigennaam als Klaas 
Klinkerskade de scheiding tusschen de Gecombineerde Polders van Capelle 
aan den lissel en den polder Esse, Gansdorp en Blaardorp. 

Deze stellig zeer oude kade werd in het laatst van de 16e eeuw geregeld 
genoemd naar den man, die er het dichtst bij woonde en ze soms ook in 
huur had. In de rekening van den Hoochdorpschen molen van 1578 staat 
b. v. onder de inkomsten vermeld: Die kaede bij Pieter Jacobsz. heeft 
gehuurt Vrerick Pietersz. I L., in die van 1579: "In der eersten Jan 
Leendertsz. heeft gehuyert die kaede, Pieter Jacobsz.cade genaemt, voor 
VII L.", in die van 1585: "Jan Leendertsz. heeft gehuyert die cade daar hij 
woont voor VI L. VII st." In die van 1586 wordt de kade genoemd: "die 
caede bij Jan Leendertsz.", in die van 1588: "die cade bij coemen Jan 
Leendertsz. " 
Het volgend jaar heeft de koopman Jan Leendertsz. blijkbaar zijn 
eigendom overgedaan aan Claes Pietersz. Clinckert. Deze Claes Clinckert 
woonde daar vele jaren lang; in de rekeningen van 1589-1626 wordt de 
kade steeds naar hem genoemd: die cade by Claes Pietersz. Clinckert. 

Toen de landmeter Floris Balthasars van 1609-1611 zijn kaart van 
Schieland vervaardigde, nam hij ook den kadenaam over, tengevolge 

waarvan deze nu vrijwel algemeen en zoo goed als officieel werd. 1) Op 
de achtereenvolgende drukken van de kaart van Schieland, door den 
landmeter Ir. Jan Stampioen van 1651-1653 opgemeten en in 1660 Voor 
het eerst uitgegeven, wordt de kade onveranderlijk als Claes Clinckerskade 
betiteld. 
In de polderrekeningen is dit evenwel nog niet het geval. Toen de zoon 
van Claes Clinckert in 1627 zijns vaders erf overnam, werd ook zijn naam 
aan de cade gegeven. In de rekening van dat jaar heet zij: "de cade bij

]	 Pieter Claesz Clinckert". In volgende jaren wordt zij veelal eenvoudig 
aangeduid als de polderkade. Maar wat eens zwart op wit gedrukt is, gaatt	 zoo spoedig niet meer verloren, en zoo werd ook op de laatste kaart van 
Schieland, in 1930 vervaardigd door Ir. W.N. van Nooten en P.W. van 
Baarsel, de naam Klaas Klinkerskade bestendigd. 

Wij weten dus hier precies, naar wien en wanneer deze kade benoemd 
werd. Ontstaan in 1589 is de naam tot 1626 onafgebroken in zwang 
gebleven, zoowel in den volksmond als in de polderrekeningen. Daarna zal 
de zoon van Claes Clinckert, Pieter, die in 1626 en 1627 molenmeester 
van den Hoochdorpspolder was, aan het voortleven van den naam ook wel 
het zijne hebben bijgedragen. Later namen de gedrukte kaarten van 
Schieland deze taak over en thans is de naam wel voor goed ingeburgerd. 
De benoemde Claes was van 1598-1599 en van 1611-1612 molenmeester 
van den Hoochdorpspolder. 

E.Wiersum 

• 
1) Den Hoochdorpspolder noemde hij bij vergissing Goochdorpspolder. De 
rekeningen van dezen polder berusten in het archief van Schieland, Q 24. 

~ 
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In de Havenloods van 25 mei 1972 troffen wij onderstaand artikel aan over 
Capelle aan den lissel rond 1900. 

HENDRIK HEUVELMAN VERTELT EROVER OF HET 
GISTEREN GEBEURD IS 

"Langs de Usse1 van Capelle tot Gouda stonden vroeger op beide 
oevers wel dertig steenovens. Elk bedrijf had zijn zelling, een 
slikplaats tussen de kribben die bij laag water droog viel. Van het slik 
vormden meest vrouwen en meisjes stenen. Hun beloning voor dit i' 
handwerk was slecht. Op de steenbakkerijen heersten toen nog feodale 
toestanden doordat de eigenaren hun personeel als lijfeigenen 
behandelden." 

Het zijn verhalen van Hendrik Heuvelman die, geboren in Krimpen, sinds 
75 jaar in Capelle aan den lissel woont. Over de ontwikkeling van deze 
gemeente vertelt hij of het gisteren gebeurd is. 
"Kinderen waren goedkoop en die meisjes werkten van 's morgens half vijf 
tot 's avonds half acht. Op zondagen hadden ze vrij, gingen ze naar de 
kerk en deden de vrouwen hun was. 's Maandags begon het weer vroeg." 

I ...JJ.') BlInd!',",,' l,r~/llnll'(Jnt"r.~ 
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"De ovens werden gestookt met turf, die door Friese tjalken werd 
aangevoerd. Met tonnen losten we toen zo'n schip. Je schooierde met de 
schipper over de prijs, want hij kreeg per ton betaald. Wat tonnen meer 
was meer geld. Voor een kind betekenden twee of drie centen heel wat. 
In de winter kregen we wat molm mee om zelf te stoken. De activiteiten 
op de oven liepen dan terug en de mannen hielden zich bezig met 
rietsnijden. Het maken van rietmatten was een nevenfunctie van de meeste 
steenbakkerijen. Ze dekten daar ook de stenen mee af om ze tegen een 
snelle afkoeling te beschermen." 

"De kunst van het steenbakken is de juiste hitte", vertelt Heuvelman. 
"Vrouwen stapelden de stenen tot wel 4 meter hoog en vulden de ruimten 
eromheen aan met turf. Als dit eenmaal loeide was het 's avonds een 
mooi gezicht. Boven de oven zag je dan blauwe vlammetjes tot ver in de 
omtrek. " 

Hendrik Heuvelman vertelt het liefst met het schetsboek van A.C.Broere 
op tafel als illustratiemateriaal. Broere was een vriend van hem die in 1958 
aan de hand van bestaande schetsen nogeens alle hoekjes en straatjes van 
het Capelle omstreeks 1900 in tekening heeft gebracht. Een belangriijk 
document, waarschijnlijk enig in zijn soort, dat als familiestuk bewaard 
wordt. De tekeningen zijn ongeschoold, maar met gevoel voor detail 
gemaakt en geven een goeie indruk van de behuizing op en om de 
Groenendijk, de steenbakkerij "De Kouwenhoek" en de Dorpsstraat. 

Onderaan de dijk in de zgn. dubbele buurt, bestaande uit twee rijen 
huisjes, woonde Heuvelman. Nu, 78 jaar oud heeft hij alle 
gebeurtenissen rondom de Hervormde kerk van nabij gadegeslagen en 
hij geraakt in extase als hij de plaatjes bekijkt. Hij heeft met andere 
jongens de klok geluid om twaalf uur en vertelt van de vergoeding die 
zij voor dit werk kregen. Schoolblijven was er niet bij, want dan miste 
je een cent. Het loon was drie centen per week voor tijdig luiden. 

Bladerend in het schetsboek vertelt hij van Zuidbroek, twee broers die bij 
een boerderij een huisje lieten bouwen. Eenmaal klaar vond de één het wat 
klein en vergeleek het met een schijthuis, terwijl de oudste zei: "groot 
genoeg". Vanaf die tijd heette het huis "Groot Genoeg". 
Dat Dirk Pieter van Capellen een hereboer was die 69 boerderijen bezat en 
van wie een dochter met een betrekkelijk arme man trouwde, is een 
interessante bijzonderheid omdat de man Van Walsum heette en zijn 
nazaten later aan Rotterdam een bekwaam burgemeester leverden. 

Overigens moest de burgemeester van Capelle in de jaren twintig rond zien 
te komen van f.600,OO per jaar. Voldoende reden om ook nog naar iets 
anders uit te zien. Burgemeester Bakker was daarom tevens 
verzekeringsagent. 

Een gesprek met Hendrik Heuvelman levert zoveel stof op uit lang 
voorbije tijden, dat het misschien aan de hand van dit kostbare schetsboek 
nuttig zou zijn om al zijn informatie over Capelle rondom 1910 op schrift 
te stellen. Voor zover ons bekend is over die periode weinig bekend en 
Hendrik kan het nu nog doen. 

N.M. 

Hendrik Heuvelman kan ons nu, bijna 1997, helaas geen verhalen meer uit 
zijn jongensjaren vertellen. Maar misschien zijn er nog Capellenaren, die 
dergelijke verhalen hebben gehoord van b. v. hun ouders. Wij zullen dat 
graag horen. 
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HET BEIJERlNCKGEMAAL 

Om een inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot inrichting van de 
expositieruimte van ± 100 m2 in het ketelhuis, heeft de 
ontwerper/kunstschilder Joost EI horst enkele schetsontwerpen gemaakt. 
Eén van deze ontwerpen publiceren wij op de volgende pagina. Wij willen 
hiermee onze leden een indruk geven van de mogelijkheden. 
Ook voor de verlichting is een duidelijk schetsontwerp gemaakt. 
Wij hebben de verbouwing verder buiten beschouwing gelaten. Er zal een 
entree met toiletruimte worden ingericht, alsmede een keuken en een 
kantoor. 

Door een niet onaanzienlijke bijdrage van de Van Cappellenstichting is het 
ons mogelijk gemaakt de inrichting van het totaal verbouwde ketelhuis te 
financieren. Wij danken genoemde stichting hiervoor. 

Verder hopen wij dat de Stichting tot behoud van het J.A.Beijerinckgemaal 
op korte termijn het licht op groen zal zetten en met de verbouwing 
begolU1en zal worden. 
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H.G.Gerritsen, secretaris 010-4505981 
Mevr. A.Swets, penningmeester 010-4506883 
P. van der Vaart, 2e penningmeester 010-4506650 
T.Verkaik, depothouder 010-4519552 
C. van Beusekom, lid 010-4422440 
A.Huisman, lid 010-456186 
Adviseurs: 
A.M. den Boer tel. 0180-314870 
J.W.Verkaik 010-4505396 
J. de Gier 010-4504845 

Uit de lijst van adviseurs blijkt dat mevr. Obbes en de heer Brand hebben 
bedankt voor hun functie. Het bestuur dankt hen voor het werk dat zij in 
de loop der jaren voor de HVC hebben verricht. 
Tot ons genoegen kunnen wij U tevens een uitbreiding van het aantal 
adviseurs melden. De heer J. de Gier, die al enige tijd als medewerker in 
het depot werkzaam is en tevens betrokken is bij de organisatie van de 
Open Monumentendagen, heeft zich bereid verklaard als adviseur op te 
treden 

HET DEPOT 

In het afgelopen jaar is in het depot op de maandag- en dinsdagmiddagen 
hard gewerkt door de heren J.G.Koller, G.J.Mulder. J. de Gier, C. van 
Beusekom, H.G.Gerritsen, T. Verkaik en S.Elhorst. 
Dankzij hun inzet bevinden de onderdelen van de touwbaan zich weer in 
goede staat en zijn honderden foto's overzichtelijk opgeborgen. Verder zijn 
veel fotokopieën en andere paperassen door hun handen gegaan en 
eveneens opgeborgen. 
Onze depothouder, Teun Verkaik, moest door ziekte de laatste maanden 
helaas verstek laten gaan. Zijn goede zorg wordt gemist en wij wensen 
hem een soedig herstel toe. Gelukkig hebben wij in Jaap de Gier een 
bekwame kracht gevonden voor de administratieve leiding van het depot. 
Wat de touwbaan betreft zijn wij nog op zoek naar iemand die ons meer 
kan vertellen over de werking van het apparaat. Kent U misschien iemand, 
die hiertoe in staat is, dan zullen wij dit graag horen. 


