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NIEUWSBRIEF
juni 1998

De HVC-NIEUWSBRIEF wordt uitgegeven door de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel en verschijnt viermaal per jaar. De
leden ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt f.25,00 per jaar; voor 65
plussers en CJP-leden f.15,00.
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VERSLAG LEDENVERGADERING
OP 8 APRIL 1998 GEHOUDEN IN HET HISTORISCH MUSEUM
Aanwezig: 30 leden
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk
welkom op de eerste ledenvergadering die in het Historisch Museum
kan worden gehouden.
2. Mededelingen
De belangrijkste gebeurtenis van het jaar 1997 was de opening van
het Historisch Museum door burgemeester J.Verbree. Ter gelegen·
heid hiervan werd door dr. J.W.Verkaik een tentoonstelling
ingericht met de titel "Het kasteel van Capelle 1275-1525". De
voorzitter zegt hem, de bestuursleden en overige vrijwilligers dank
voor het vele verrichte werk.
In het Dief· en Duifhuis waren in 1997 twee tentoonstellingen te
bezichtigen: "De rivier, de veren en de brug" en "Van postkoets tot
metro" . De belangstelling van het publiek voor de tentoonstel
lingen beide musea was bijzonder groot.
De werkzaamheden in het depot aan de 's-Gravenweg mogen zeker
niet onvermeld blijven.
Ook financieel WaS 1997 een goed jaar. De Van Cappellenstichting
schonk een ruime gift voor de inrichting van het museum, terwijl
eveneens door sponsoring vloerbedekking, verlichting en
wandpanelen konden worden aangeschaft.
De gemeente verhoogde de jaarlijkse subsidie (tot dusver f.5.000,OO)
tot f.20.000,00 in 1998 in verband met de huisvestingskosten van het
Historisch Museum. Deze subsidie is vastgesteld voor vier opeenvol
gende jaren.
Het aantal leden is in het afgelopen jaar gestegen van 170 tot ruim
200.

4. Jaarverslag 1997
Dit wordt goedgekeurd.

5. Jaarrekening over 1997
Door een telfout in de resultatenrekening dient de post winst-saldo
ad f.4.190,47 te worden gewijzigd in f.3.272,52.
Ingevolge een opmerking van de heer Dudok van Heel wordt
"Stichting De Roo van Capelle" gewijzigd in "Van Capellen
stichting" .
6. Verslag kascontrolecommissie
Men. Breedijk brengt verslag uit van de bevindingen van de
commissie en leest de betreffende verklaring voor. Zij dankt mevr.
Swets voor de nauwgezette wijze waarop deze haar werk als
penningmeester heeft verricht.
De commissie stelt voor mevr. Swets te déchargeren; de vergadering
gaat hiermee accoord.
7. Goedkeuring jaarrekening 1997
Deze wordt goedgekeurd.

8. Zoals onder punt 2 reeds meegedeeld, geldt de jaarlijkse subsidie
van de gemeente van f.20.000,00 voor 4 opeenvolgende jaren.
Ook kan de HVC, met het oog op voorlichting en educatie, een
bijdrage verwachten van de deelgemeente Prins Alexander.
9. Verkiezing bestuursleden
Statutair zijn aan de beurt van aftreden de heren S.Elhorst, C. van
Beusekom en A.Huisman. De heer Huisman heeft te kennen gegeven
als bestuurslid te willen aftreden en er wordt voorgesteld de heer
H.Nijman in zijn plaats te benoemen. Tevens wordt voorgesteld
men. W.M.Rijsdijk te benoemen als adviseur. De vergadering gaat
hiermee accoord.
De heren Elhorst en Van Beusekom worden herkozen.

3. Goedkeuring van de notulen van de ledenvergadering van 25 april
1997.
De heer Breedijk merkt op dat onder punt 3 als jaar staat vermeld
1997, wat 1996 moet zijn.
De notulen worden na wijziging goedgekeurd.

1O.Verkiezing lid kascontrolecommissie
Aftredend is mevr N.B.Breedijk-Kortleve. Als opvolger stelt de heer
G.J.Mulder zich beschikbaar.
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1l.Rondvraag
De heer Mulder heeft waardering voor de aktiviteiten van de HVC
op drie lokaties.
De heer Damsteeg vraagt om nog meer aandacht voor bezoeken van
scholen en bejaarden aan het Historisch Museum tot eind augustus
1998.
Er wordt meegedeeld dat er nog een tentoonstelling komt van werk
van Capelse amateurschilders en een tentoonstelling over koningin
Wilhelmina.
Dr. J.W.Verkaik deelt mede dat van eind april tot half mei een
kleine tentoonstelling over de 2e wereldoorlog wordt ingericht in de
bibliotheek.
Voorts wordt een tentoonstelling voorbereid over het schip De
Liefde, dat in 1600 Japan heeft bereikt.
Op 9 oktober wordt in het Historisch Museum een tentoonstelling
geopend, die wordt gemaakt in het kader van het Hollandsche
IJsselprojekt. Het thema voor Capelle aan den IJssel is de
waterstaatszorg. De tentoonstelling krijgt een cultureel-historisch
karakter.
Voor het dief- en duifhuis wordt, in samenwerking met de
buurtgroep, een tentoonstelling voorbereid over "de Oude Plaats".
De expositie wordt op 1 augustus 1998 geopend. Door de buurtgroep
wordt op 5 september een reunie georganiseerd voor bewoners en
oud-bewoners.
Op 24 januari 1998 hebben leden van de Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel een bezoek gebracht aan het Historisch
Museum. De leden van de HVC zijn uitgenodigd voor een bezoek
aan de Oudheidkamer in Nieuwerkerk op 9 mei.
12.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Na de pauze is de vergadering openbaar. De heren J. W .A.J.Damsteeg
en P.J .C.Weyling geven een interessante dialezing met de titel "Het
verhaal van ons gemaal".
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FIETS'fOCHT DOOR HISTORISCH CAPELLE
Sinds Hemelvaartsdag is de onderstaande fietsroute langs
historische plekken in Capelle gratis voor de bezoekers
beschikbaar.
Bij het verlaten van het Historisch Museum, dat is gevestigd in het
J.A.Beijerinck-gemaal (in 1868-1869 gebouwd om de Prins
Alexanderpolder droog te malen), rechtsaf naar het fietspad, links
over de brug en dan linksaf het asfaltpad aan de overkant van de
Ringvaart, inslaan. Rechts krijgt men al spoedig de weilanden van
het al voor 1156 ontgonnen "oude land" in zicht. Op de T-kruising
rechtsaf. Vervolgens bij de verschillende stoplichten rechtdoor.
Langs het metrostation (het met elzen beplante zgn Oude Laantje
aan de overkant van de weg is de oude Slotlaan) en rechtdoor
blijven gaan. Voorbij de rotonde voert een lange oprit omhoog naar
Schielands Hoge Zeedijk. Rechts hiervan staat wat verscholen in
het struikgewas één van de aardigste monumenten van Capelle,
het Dief- en Duifhuisje uit ca 1600. Hierin is het kleinste museum
van Nederland gevestigd. Het is iedere eerste zaterdag van de
maand geopend van 13.00-16.00 uur.
Op de dijk linksaf, men kijkt dan links neer op de dubbele
omgrachting van het Slot. Eveneens binnendijks (Dorpsstraat 3) de
kapitale villa van een 1ge eeuwse steenbakker en daarachter in de
Raadhuisstraat, schuilgaand achter leilinden, een nog ouder huis
met vensterluiken. De dijk blijven volgen langs nr .151, het
kantoorpand van een voormalige scheepswerf met fraaie glas-in
loodramen. Men kijkt steeds over de rivier uit op de molen "De
Schelvenaer" en het torentje van de Hervormde Kerk in Krimpen.
In het oude rivierdorp Capelle aan de rivierkant 18e eeuwse huizen
op nrs.140-146, 150, 158 en 160 en op nr.164 de Van Cappellen
stichting, oorspronkelijk een oudemannenhuis, gesticht door een
kinderloos echtpaar. De regentenkamer hiervan gaat maar éénmaal
per jaar open, op de monumentendag in september. Binnendijks
de monumentale Dorpskerk, na de verwoesting door de Water
geuze,n in 1574 in laat~gotische stijl herbouwd. De dijk verder
volgen, langs het Veerhuis en tussen midden 18e- en vroeg 1ge
eeuwse dijkboerderijen door (nrs.178, 215-217).
Na een grote boog om de voormalige zelling van de steenbakkerij
de Kouwenhoek heen, komt men weer dicht bij de rivier. Hier staat
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':'I 'aai IJitzkhtspunt een dukdalf ter herirlnering aan het
r'o()f'''tJ~keri \/'''i!' dEl dijkeIl in 1574 onder de persoonlijke leiding van
::I'ÎUHî Wiîlth)rn van Oranje. Het ondergelopen land maakte het
nl!ogliHiijk IL,I:!idt,liIi tE~ ontzetten. De Groenedijk blijveri volgen tot in de
ll'\iliIEllJ'J,,'I~rktilrl<$(:'
Ibulurtschap Ver-Hitland.
Hier
linksaf,
de
I] U(Ji:kt~I'i:(!)e Laan tnslaan en blijven volgen, door het golfterrein
nml, 1\I.a tll:~l o\lei'stel<en van de drukke verkeersweg (die is
:Hmfli>,i~~~ll~ op het tracé van de Rhijnspoorweg uit 1855) op de T
Inuisi'l:g Ir1';l~t eh::: 'si·{iravenweg, linksaf. Na het bruggetje rechts op
l'IUI1111HH H d~ boerderij Nooitgedagt. Hier is de Nieuwerkerkse
Cl1udlluid[u!irnlH glw,i:lstigd. Even verderop staat weer op Capels
rOff'll:':Jl~b~f)d {~:'l hetrber9 De Roode Leeuw met gevelsteen Anno
'i 73!)" Tt)! 1El/Cl stond hier aan de overkant van de 's-Gravenweg,
1)!l!UI,1' EI 111 kiln fl dl! 1I'.~rbindingsweg tussen Rotterdam en Gouda, een
r()EH' oud I I o I.!'I î'l 111 tolhuisje.
()o '",Gra',I€il'l\î'leg verder blijven volgen. Aan de rechterkant vele
:'~itOllis.c;II(! bunrdEH'i,jen op nrs.347, 327,325,219 en 101. Bij de
vó,ör ti e PrÎns Alexanderlaan rechtsaf, het fiètspad
i,m!~u de vo~k:;i[uinen en de metrobaan volgen. Men komt dan weer
1'1:
Ei,1 I1'lli"",g13, het Capels Historisch Museum, dat iedere
;, :llIl:i1datl van 13.00 tot 16.00 uur geopend is.
J;!IHI

I\Ghi::'~' h'I':!: VN:::OV'IIHiis Dorpsstraat

166 is nog een deel zichtbaar

'nUl ,:Ie nJlrs~:)nHlI,,;I!jikl~ boerderij met levensboom boven de deur,
die 111i)OI:i!wljkrm 'h.HlW d'f~ Van Cappellenstichting
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BIJEENKOMST

VAN

BESTUURDERS

VAN

CAPELLE EN DEELRAAD PRINS ALEXANDER IN
HET HISTORISCH MUSEUM
Op uitnodiging van de HVC en de Stichting tot behoud van het
Beijerinckgemaal was op dinsdag 17 juni 1998 een bijeenkomst voor de
bestuurders van de gemeente Capelle aan den Ussel en de deelraad
Prins Alexander georganiseerd in het Historisch Museum.
Het doel van deze bijeenkomst was drieledig:
a het aandacht besteden aan de geschiedkundige en culturele waarde
van het Historisch Museum en het Jan Anne Beijerinckgemaal voor
de bewoners van Capelle aan den IJssel en de Polder Prins
Alexander;
b het meedelen van de toekomstplannen van de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en de Stichting tot behoud van het Jan Anne
Beijerinckgemaal;
c het op informele wijze met elkaar kennis makel),
Ir. J.e.Goudriaan, voorzitter van de Stichting Beijerinckgemaal,
opende - mede namens de HVe - de bijeenkomst. Daarna gaf de heer
J. W.A.J.Damsteeg, secretaris van de stichting, een korte presentatie
over het Beijerinckgemaal en sprak hij over de noodzaak van
restauratie van het gebouw. De kosten hiervan zijn begroot op
f.200.000,00.
De heer S.Elhorst belichtte vervolgens het verleden, heden en toekomst
van de Historische Vereniging. Wij geven hiervan een korte weergave.
"Nadat het gemaal er meer dan een eeuw lang voor gezorgd heeft dat
de bevolking van deze streek droge voeten hield, heeft het nu een
andere taak gekregen. Samen met de Stichting tot behoud van het
Beijerinckgemaal hebben wij als Historische Vereniging Capelle aan
den IJssel de taak op ons genomen om in dit historische gebouw een
bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van de bewoners van
deze streek."
"Volgens velen ging de HVe een onzekere toekomst tegemoet, want de
vraag was: "is er voldoende belangstelling voor een instituut
als dit?" Nu, ruim een half jaar na de opening, kunnen wij deze
vraag met een volmondig JA beantwoorden. In de 8 maanden die
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sinds de opening zijn verstreken, hebben wij meer dan 1000 bezoekers
in huis gehad met uitschieters van 100 bezoekers op één middag.
Scholen en oudereninstellingen hebben ruimschoots gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om in groepsverband de diverse tentoonstellingen
te bezoeken. Dat één en ander zo succesrijk verloopt, is zeker mede
te danken aan de grote inzet van een actief bestuur en het werk van
de vrijwilligers. Deze inzet wordt op zijn beurt weer gestimuleerd
door het enthousiasme van de bezoekers. In ons gastenboek staan
diverse uitspraken. Eén daarvan is zeer sprekend: "nu ik dit gezien
heb, begin ik Capelle pas leuk te vinden!"

nDE OUDE PLAATS" IN HET DIEF-EN DUIFHUIS
Op zaterdag 1 augustus a.s. zal in het Dief- en Duifhuis een expositie
over de geschiedenis van de buurt "de Oude Plaats" worden geopend.

I
1

I!

De voorzitter wees verder op de eisen die heden ten dage aan een
museum worden gesteld wat betreft temperatuur, vochtighedsgraad,
verlichting en beveiliging. Sommige van deze eisen zullen in
samenwerking met de Stichting Beijerinckgemaal kunnen worden
opgelost, andere zal de HVC zelf ter hand moeten nemen. Het zal
duidelijk zijn dat hiervoor een financieel plaatje ingevuld zal moeten
worden, en zonder hulp van de overheid zal dat niet in alle gevallen
lukken.

Na overleg is besloten dat de buurtvereniging "Plantsoen de Oude
Plaats" op zaterdag 5 september in de Plantsoenstraat een reunie zal
organiseren voor bewoners en oud-bewoners van de Oude Plaats en
hun familie. In de plaatselijke pers komt meer informatie over deze
bijzondere reunie.
Aanmelden kan geschieden bij Hansje van der Griend, teI.010-4519464
of fax 010-4518410.

Dr. J. W.Verkaik, adviseur van de HVC gaf tenslotte een overzicht van
de in dit jaar nog geplande tentoonstellingen en vertelde over zijn
ervaringen met het rondleiden van schoolklassen en groepen.
Daarna ging het gezelschap naar de machinekamer voor een dia
presentatie over het gemaal en de waterhuishouding van de polder
Prins Alexander. Tot besluit was er een bijzonder gezellig samenzijn
waarbij men van gedachten wisselde over het heden en de toekomst
van het Beijerinckgemaal en het Historisch Museum.

f

t
De Oude Plaats
Plantsoenstraat 3
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Tengevolge van de sterke uitbreiding van de werkzaamheden van onze
verenigingJ kunnen wij enkele vrijwilligers gebruiken.
In ons depot op de zolder van de boerderij aan de Js-Gravenweg 325 is
plaats voor vrijwilligers die handig zijn in het restaureren van
voorwerpen van hout en metaal. U kunt hiervoor contact opnemen met
de depothouder J de heer Teun Verkaik J tel. 4519552.

Ook voor het toezichthouden op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur tijdens de exposities in het Historisch Museum in het
Beijerinckgemaal en het Dief· en Duithuis zoeken wij enkele
vrijwilligers. Hiervoor kunt U contact opnemen met de beheerder van
het museum J de heer Kees van Beusekom J teI.4422440.
Op maandagmiddag worden vanaf 14.00 uur in het Historisch Museum
in het Beijerinckgemaal foto's, krantenknipsels e.d. gesorteerd,
geregistreerd en opgeborgen. Ook hiervoor kan de vereniging
versterking gebruiken. Wij verzoeken U hiervoor contact op te nemen
met de heer Jaap de Gier, te!.4504845.

TE KOOP

BEZOEK AAN OUDHEIDKAMER
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Op zaterdag 9 mei brachten bestuur en een aantal leden een
tegenbezoek aan de Oudheidkamer in Nieuwerkerk aan den IJssel J die
is gevestigd in de eeuwenoude boerderij "Nooitgedacht" J Js-Gravenweg
8 in Nieuwerkerk.
De secretaris van de HVN J Adri den Boer J leidde de gasten rond en
bood het bestuur van de HVC een oud houten bord aan met informatie
over Capelse wegwerkzaamheden. Hij deelde mee dat het bord sinds
1992 in het bezit was van de HVN J doch dat men gemeend had dat het
beter in de collectie van de HVC paste.
Voorzitter Elhorst van de HVC toonde zich verheugd over het
geschenk en beloofde dat het tijdens één van de komende exposities
zeker zal worden getoond. Hij merkte op dikwijls jaloers te zijn
geweest op de HVN en de Nieuwerkerkse Oudheidkamer. "Bij ons
heeft het jarenlang geduurd voordat de historische vereniging van de
grond was. De gemeente heeft zich altijd zeer afzijdig gehouden. Voor
een plaats als Capelle, die zo langzamerhand bezig is zijn identiteit te
verliezen, is een historische vereniging gewoon noodzaak".
Adri den Boer was blij dat de HVC het bord kon gebruiken. "Wij
hadden het sinds 1992 in ons bezit en vonden het echt iets voor
Capelle".

In het Historisch Museum, gevestigd in het J .A.Beijerinckgemaal, te
koop:
"Het kasteel van Capelle 1275-1525"
van dr. J.W.Verkaik, foto's H.Nijman

prijs f. 4,75

"De polders van Capelle aan den IJssel"
van P.Breedijk

prijs f.19,75

I

Openingstijden Historisch Museum
elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur

De aanbieding van "een presentje voor de buren"
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KIRAtJNGEN EN 'S-GRAVENWEG
OUDE MERKWAARDIGE BUITENHUIZEN

EN

BOEI~ENHOFSTEDEN

door J. VERlIEUI, Dzn.

Wij vf-agen Uw aandacht voor het werk van de in 1948 overleden
Rütterdamse architect J. Verheul Dzn, destijds een bekende en
begaafde bouwmeester/schilder. Hij Schreef een aantal boekjes over
Imizel1l en boerderijen in Rotterdam en omgeving, o.a. die in Capelle
arm dl.~n IJssel.
lu 1932 verscheen "Kralingen en 's-Gravenweg alsmede de oude
rnerltwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg" van zijn
hand!. Hij werd bij zijn werk geassisteerd door zijn oud-leerling en
M:sisteut Leen Molendijk, die de vijfde druk van het boekje, dat in
1970 'verscheen, voorzag van een voorwoord en een aantal afbeeldin
g(~Jl1.

Het WOORD VOORAF van de heer Verheul bij de eerste druk.
Nu i.k het door mij jaren geleden aangevangen werk om de in onze
Provincie Zuid-Holland nog aanwezige mooie, oude boerenhofsteden in
b;!re aantrekkelijke, landelijke omgeving in teekening te brengen,
IriJwe! heh beëindigd, is mij gebleken, dat dit werk veel omvangrijker
is gc"'orden, dan ik ooit had gedacht.
Hij 11(:t voor dit doel op allerlei manieren doorkruisen van ons gewest,
blr~e!" alras dat dit op het gebied der oude rustieke bouwkunst, veel
Illll~{:r Ibelangrijks bevatte dan ik had durven vermoeden, omdat veel
daarvmll niet algemeen bekend was.
De schilderachtigste, de intiemste en de treffendste voorbeelden zijn
meestal met gelegen langs de bekende groote buitenwegen, doch wel in
'.tilJe verlatenheid langs zij- en achterwegen, voetpaden, dijken, plassen
{:lil vam:ien. Veelal liggen zij op plaatsen waar ons land op zijn mooist
is, w:nar weinig hinder van het groote verkeer te duchten valt, waar
zddcu w:ieldjders komen of wandelaars hun schreden zetten en waar
dus geen afbreuk wordt gedaan aan de sfeer.
De emat~ hofstede moge wat minder voornaam en groot zijn dan de
:mden~, doch vele zijn opvallend door ongekunstelde architectuur,
gelul,~;ig l~ekozen ligging, goede kleur, groepering, silhouet en juiste
breplanting, weU,e laatste zich meestal harmonisch bij het omringende
ümdsc:hap aansluit en met het karakter daarvan een geheel vormt.
'}'cll.m 'ik e(~lrnrnaal begonnen was met het teekenen der meest kenmer
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kende hoofdtypen van de oude hofsteden, die naar de streek waarin zij
gelegen zijn, veelal in aanleg en bouwwijze varieeren, werd de lust om
eveneens de daar tusschenliggende overgangstypen in hunnel onderlinge
verwantschap in teekening vast te leggen, heel groot.
i
Allengs breidde mijne collectie boerderij-teekeningen zich tot
driehonderd-en-zeventig stuks uit, waardoor ik met groote zekerheid
nu kan beweren, dat alle nog aanwezige merkwaardige, oude
boerderijen in Zuid-Holland - en om beter de plaatselijke stemming
weer te geven - in kleurteekeningen zijn uitgebeeld en aan de
vergetelheid onttrokken. Oude hofsteden verdwijnen in de laatste
tijden helaas veel sneller dan men zou aannemen.
Na mijn eerste werk "Oude Boerenhofsteden in Zuid-Holland" (in 1930
verschenen bij de N. V. Brusse's Uitgeversmaatschappij), waarin ik
naast een serie teekeningen van hoofdtypen in onzei Provincie
voorkomende, een overzicht gaf van de boerenwoning in het algemeen,
heb ik in 1931 in een korte studie een tocht beschreven langs de
karakteristieke, oude boerderijen, gelegen aan de Dordschestraatweg in
Rotterdam. In dit voorjaar is deze gevolgd door een tweeden tocht, die
in een boekje getiteld: "Merkwaardige oude bouwwerken aan het
Jaagpad van Overschie naar Delft" is beschreven, welke beschrijving
door verscheidene reproducties naar mijne teekeningen is toegelicht.
Hierbij is niet alleen aan de oude boerenwoningen aandacht
geschonken, maar ook aan andere belangwekkende oude, aan dit pad
gelegen bouwwerken.
VOOl'al daar in de laatste jaren helaas nogal eens te constateren viel,
dat ten dienste van den modernen uitleg, in den omtrek van zich
gestaag uitbreidende steden, veel natuurschoon moest worden
opgeofferd, verscheidene oude merkwaardige bouwwerken moesten
worden gesloopt en deze kwaal nog maar steeds voortwoekert, meende
ik, met het afbeelden en beschrijven van de nog aanwezige voorbeelden
van typische, ongekunstelde landelijke bouwkunst, die nog in de
omgeving van Rotterdam worden aangetroffen, een nuttig werk te
verrichten.
Zeer zeker had ik daarbij niet alleen de bedoeling om die voorbeelden
aan de vergetelheid te onttrekken, doch ook om steun te verleenen aan
de weinigen, die veelal zoo lofwaardig in de bres springen voor het
behoud en de ontwikkeling van de landelijke schoonheid met hare
daarmede een eenheid vormende stoffeering van bouwwerken als
415
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boerenhofsteden.
Ditmaal zal ik mij in dit boekje tot een derden tocht bepalen en wel tot
de beschrijving van het ontstaan van Kralingen en den 's-Gravenweg,
doch meer in detail van de merkwaardige, oude buitenhuizen en
typische hofsteden aan dien weg van Kralingen tot aan den IJsel onder
Kortenoord, behoorende tot de gemeente Nieuwerkerk-aan-den-IJsel.
Ter verduidelijking zijn negentien afbeeldingen naar mijne
teekeningen, welke meerendeels in het voor- en najaar zijn
vervaardigd, hieraan toegevoegd.
Aan den heer L.M.Molendijk, werkzaam op mijn bureau, die mij bij
het teekenen met opgewektheid en vaardigheid te allen tijde flink ter
zijde stond, breng ik hiervoor mijn besten dank.
J.VERHEUL Dzn.

De onderstaande beschrijving hebben wij overgenomen uit het boekje
van de heer Verheul.
"DE ROODE LEEUW"
Het café "De Roode Leeuw", een herberg van den ouden stempel, is
het laatste huis op Capelle's grondgebied en gelegen onder het lommer
van groote, zware boornen. Het huis, maar ook de daarnaast staande,
zwartgeteerde houten schuur - vroeger de eerste schuur genaamd·
heeft haar verleden. In de vroegere jaren van het drukke
wagenverkeer tusschen Rotterdam en Gouda, was er hier een tol en
maakte men bij het daardoor veroorzaakte oponthoud gaarne gebruik
om in "De Roode Leeuw" eens op te steken en de paarden in de groote
schuur te laten drinken en voeren, welke schuur als doorrit dienst deed
en daarom zoowel aan de voor- als aan de achterzijde op een verbreed
gedeelte van den weg aansloot, die daar tevens een groote bocht maakt.

Rotterdam, september 1932
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Café "De Roode Leeuw" door Leen Molendijk
Een herberg van den ouden stempel aan de 's-Gravenweg
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN ADVISEURS
S.Elhorst
H.G.Gerritsen
Mevr. A.Swets
P. v.d. Vaart
T.Verkaik
C. van Beusekom
J. de Gier
H.Nijman
Adviseurs:
A.M. den Boer
dr. J.W.Verkaik
Mevr. WI.M.Rijsdijk
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