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OPEN MONUMENTENDAG
8 SEPTEMBER 2001
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Zaterdag, 8 september 2001 organiseert de Historische Vereniging Capelle aan
den lissel (HVC) van 10.00-16.00 uur voor de 15 e keer Open Monumentendag.
Om 10.00 uur zal in de Hervormde Dorpskerk aan de Kerklaan 1 de Open Mo
numentendag 2001 officieel worden geopend door René Binnendijk, wethou
der cultuur. Het raadslid en oud-wethouder Ron Eerhart zal aansluitend op het
orgel van de kerk het Lied van Capelle spelen. Het thema dit jaar is 'Huis en
Haard'; monumenten van het 'Wonen'. Het Historisch Museum, gevestigd in
het gemaal Jan Anne Beijerinck aan de Bermweg 13 in de wijk Schenkel fun
geert die dag als informatiepunt. Hier kunt u terecht voor folders, fietsroutes,
het Monumentendag Magazine 2001 en inlichtingen. Het museum is bereikbaar
onder telefoonnummer 010-4500080.
PROGRAMMA
Dief- en Duifbuisje
Het Dief- en duifhuisje dateert uit de 16e eeuwen is samen met de nabij gele
gen slotgrachten het enige dat nog herinnert aan het laatste Slot van Capelle. In
deze oude gevangenis, het kleinste museum van Nederland, heeft de Histori
sche Vereniging Capelle aan den lissel een foto-expositie ingericht die een
beeld geeft van het 'Wonen aan de
IJssel' in de afgelopen 100 jaar.
Adres: Rozenburcht (nabij het gelijk
namig verzorgingshuis), wijk Mid
delwatering.

1Gem.aal Jan Anne Beijerinck
. Het lil 1868 gebouwde Gemaal Jan
Anne Beijerinck heeft vanaf 1869
. uitstekend zijn werk gedaan, eerst bij
de droogmaking en daarna voor de
waterhuishouding in de Polder Prins
Alexander. In 1990, na de in be
drijfstelling van een nieuw gemaal in
Nieuwerkerk aan den IJssel, is het
Beijerinckgemaal buiten dienst ge
steld, Het oorspronkelijke stoomge
•• maal heeft een bijzonder architectuur
en is nu het oudst nog werkend elek
trisch bediend gemaal in Nederland.
De elektrische installatie, pompen en
motoren uit 1927 zijn inmiddels zeldHVC Nieuwsbrief Najaar 2001 pagina 34
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Open Monuf;1Jentf!ndag

zaam geworden. Het gemaal kan nog steeds dienst doen als noodbemaling en is
door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als provinciaal monument. Dank
zij de medewerking van het Hoogheemraadschap van Schieland zal het gemaal
op deze Open Monumentendag in bedrijf worden gesteld. Adres: Bermweg
13/15, Capelle-Schenkel, achter de Haag-/Akkerwinde nabij metrostation
Schenkel.
Historisch Museum
In het Historisch Museum, gevestigd in het gemaal Jan Anne Beijerinck, zijn
door de Historische Vereniging Capelle aan den lissel twee exposities inge
richt. 'Van IJsselslib tot IJsselsteen' toont de geschiedenis en het gebruik van
de wereldberoemde ijsselsteentjes. Weinig industrieën langs de Hollandsche
lissel zijn zo nauw verbonden geweest met de rivier als de steenplaatsen, waar
van er vier in Capelle stonden. De foto-expositie '100 jaar wonen in Capelle
aan den IJssel' staat in het teken van 100 jaar Woningwet en laat zien hoe het
wonen in Capelle in de afgelopen 100 jaar is veranderd. Adres: Bermweg 13,
Capelle-Schenkel, achter de Haag-/Akkerwinde nabij metrostation Schenkel.
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Dorpskerk
In de oude dorpskern domineert al
iJ meer dan 400 jaar de Dorpskerk uit
1593 van de Nederlands Hervormde
Gemeente. De kerk bestaat uit een
één beukig schip en een smaller vijf
zijdig gesloten koor (1665), overdekt
door tongewelven met trekbalken. In
het schitterende interieur is onder
meer de 1r eeuwse eikenhouten
preekstoel en een Tien-Geboden
bord met omlijstingen en fronton uit
1656 te bewonderen. De toren is van
1806. De gehele dag zal door de or
'~~I ganisten Cees van der Slik, Anton
&:"r~·:"'''-;·;~'~..r'":LJ den Braber en Wiggert Pols op het
prachtige Van Dam-orgel uit 1904
worden gespeeld. In het koor van de
"kerk is door de Historische Vereni
ging Capelle aan den lissel een foto
expositie ingericht met als thema
'Wonen rond de kerk', Verder kunt
Van Dam-orgel Dorpskerk
u hier kennis nemen van de plannen
Foto: Sloof Orgelbouw
met het historische gebouw van de
voormalige Vau Cappellenstichting/
muziekschool. Adres: Kerklaan 1,
Capelle-Dorp, Middelwatering.

Museumboerderij
Foto: J de Gier

nerstel zonder kinderen met bijzondere spullen, kussens
op de vloer en rolgordijnen met woeste kleuren.

Rond deze museumwoning worden in het kader van 'Woonkaravaan' door
Stichting Woningpartners en het Buurtaandeelbouderschap van De Hoven di
verse activiteiten georganiseerd. Verder staat er de "Verhuiswagen", een rij
dende tentoonstelling over 'Wonen'. Adres: Buizerdhof 367, Capelle- MiddelI
~
i watering nabij het Stadsplein.
-'u"

Museumboerderij
Deze boerderij is in 1851 gebouwd voor Dirk Pieter van Cappellen en is nu
eigendom van de gemeente Capelle aan den lissel. Van Cappellen dreef hier
samen met zijn broer Adrianus een veehandel en was daarnaast eigenaar van de
steenplaats "De Kouwenhoek" . In 1910 werd de boerderij verpacht aan de fa
milie Schinkel, die er bijna 90 jaar heeft gewoond en gewerkt. De Historische
Vereniging Capelle aan den lissel (die een deel van het pand in gebruik heeft
als depot) heeft in het deel waar tot 1999 de familie Schinkel woonde, een
boerderij woning ingericht in de stijl van de eerste helft van de 20e eeuw.
Adres: 's Gravenweg 325, naast de kinderboerderij.

Museumwoning

\1 Complex De Bergen
Het experimentele Complex
De Bergen in de wijk Oost
gaarde telt 878 woningen en
"heeft een bijzondere architec
tuur. De museumwoning die
hier is ingericht in de roman
tisch progressieve stijl van de
zeventiger jaren, wordt zoge
naamd bewoond door een jong
gezin met twee kleine kinde
ren. Er is o.a. een holly-hobby
kamer met hoUy hobbie, de
pop uit die tijd. In de inrichting
komen de kleuren oranje en

Museumwoning Complex De Hoven en Woonkaravaan
Het Complex De Hoven is halverwege de zestiger jaren gebouwd volgens het
bouwsysteem Dura-Coignet. In de hele Rijnmond staan meer dan 5000 wonin
gen waarvan 604 in De Hoven. De museumwoning is ingericht in de stijl van
de zestiger jaren volgens de principes van de pop-art, een st~il met veel felle
kleuren en een voorliefde voor kunststof. Er woont zogenaamd een tweeverdieHVC
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bruin, de modekleuren in die tijd, veel voor. Adres: Tankenberg 20, Capelle
Oostgaarde.
Regentenkamer
De regentenkamer in de Van Cappellenstichting aan de Dorpsstraat 164 is dit
jaar niet opengesteld. In afwachting van de restauratie en de nieuwe functie
van het thans leegstaande pand, waar tot 1999 de Capelse Muziekschool was
gehuisvest, is de inventaris van de ruim 100 jaar oude regentenkamer elders
opgeslagen.
Rondvaart met drie oude zeilschepen
Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat 199/20 I,
even voorbij de Dorpskerk, kan een rondvaart worden gemaakt op de Hol
landsche Ussel met 3 oude zeilschepen, te weten:
'De Vrouwe Johanna' , een forse Friese zeetjalk uit 1906 met als afmetingen
25 x 6 meter. Het schip is geheel gerestaureerd en wordt bewoond door de hui
dige eigenaar.
De 'Willy', een Zeeuwse klipper uit 1908. Het schip heeft voornamelijk sui
kerbieten en aardappelen gevaren in Zeeland en Zuid-Holland. Later heeft het
ook zand en grind vervoerd. Het schip is door de eigenaar geheel verbouwd en
dient als woning voor zijn gezin. Buitenom is vorig jaar een zeer grote restau
ratie afgerond. Het hele schip is toen gestraald en van een nieuwe verflaag
voorzien. Daarnaast is er veel ijzerwerk vervangen.
De 'Rijn en Zaan', een zogenaamde 'Kraak', is in 1879 gebouwd bij Van der
Giessen in Krimpen aan den IJssel. Het is dus 122 jaar oud en daarmee het
oudste ijzeren scheepje in Nederland. Een uniek varend monument dat via de

Hollandsche Ussel een beurtvaart onderhield tussen Rotterdam en Alphen aan
de Rijn, waarbij Kralingse Veer, Capelle- Krimpen- en Ouderkerk aan den Us
sel werden aangedaan.
Vanwege de aansprakelijkheid kunnen kinderen. jonger dan 12 jaar.
slechts onder begeleiding van volwassenen een vaartocht maken.
Fietstocht
De Historische Vereniging Capelle aan den Ussel heeft een fietstocht uitgezet
die in het teken staat van het Open Monumentendagthema Wonen'. De route
voert, via diverse mooie plekjes in Capelle aan den Ussellangs de musea en
museurnwoningen. De route is gratis verkrijgbaar in het Historisch Museum,
het Dief- en Duifhuisje, bij de informatiebalie van het gemeentehuis, bij de Bi
bliotheek op het Stadsplein, en bij de infokraam van de Historische Vereniging
Capelle aan den Ussel op het Stadsplein.
Samenwerking met Krimpen aan den IJssel.
Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel kunnen de
historische schepen tijdens de rondvaart aanleggen aan de andere Usseloever
vlakbij de molen De Schelvenaer.
In het kader van Open Monumentendag zijn in onze buurgemeente de volgende
monumenten te bezichtigen:

Nederlands Hervormde Kerk aan de Usseldijk 232. Deze zogenaamde Wa
terstaatskerk, die stamt uit 1864, is alleen al een bezoek waard vanwege de
toren en het mooie orgelspel.
Streekmuseum Crimpenerhof aan de Usseldijk 312. Het museum is geves
e
tigd in een 17 eeuwse Saksische Hallenhuisboerderij. Er is een collectie onder
gebracht, die een beeld geeft van het wonen en werken op het platteland in de
Krimpenerwaard. Daarnaast is er 'Áchter de gordijnen', een expositie van foto'
s en tekeningen over 'Wonen', te zien.

Varen op~delJ#el

F'oto: J. de Gier

Poldergemaal Reinier Blok uit 1878 op de hoek van de IJsseldijk en de Bree
kade. 's Middags zijn er interessante rondleidingen in dit voormalig stoomge
maal.
Werkgroep Open Monumentendag:
Cees van Beusekom,
Jaap de Gier,
Hen Lagerweij,
ZWa van der Stap,
Michiel Wicherts en
Paul Wey/ing.
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UITGAVEN MONUMENTENDAG
De woningwet van 1901 is niet het enige jubileum dit jaar. Dat doet ook de
Open Monumentendag die dit jaar het derde lustrum viert. Ter gelegenheid van
deze vijftiende verjaardag is een verhalenbundel met als titel 'Achter de gevel'
verschenen evenals een boek met als titel 'Huis & Haard; monumenten van het
wonen', deel 2 in de Monumentenreeks. Beide boekwerken zijn op Open Mo
numentendag verkrijgbaar in beide musea van de Historische Vereniging Ca
pelle aan den lissel en kraam van de HVC op het Stadsplein.
Achter de gevel
Bouwfonds biedt als toonaangevende vastgoedondememinng in Nederland let
terlijk dan figuurlijk ruimte voor ontwikkeling, financiering en management
van woningen, winkels en kantoren. Bouwfonds is óók al vijftien jaar lang de
hoofdsponsor van de Open Monumentendag. Ter gelegenheid van dat derde
lustrum heeft de vastgoedonderneming een verhalenbundel uitgegeven onder
de titel 'Achter de gevel'. Co-auteurs Emma Brunt en Jan Donkers schreven 24
(twee per provincie) enerverende en intrigerende verhalen die zich achter even
zovele bestaande monumentale gevels afspelen. Bij de selectie van de locaties
is met opzet gekozen voor bij het grote publiek onbekende woonhuismonumen
ten, stuk voor stuk juweeltjes die met veel zorg van de bewoners en gebruikers
zijn gerestaureerd. Prijs f 6,00.
Huis & haard
Huis & Haard is geschreven door historica neen Montijn, onder meer bekend
als auteur van Leven op stand 1890-1914, en als columniste bij NRC Handels
blad. Zij vertelt met een prettig vanzelfsprekende autoriteit hoe Nederlanders,
arm en rijk, in het verleden hebben gewoond. De hoofdstukken van Huis &
Haard volgen, als een boedelbeschrijving, nauwgezet de fysieke indeling van
het Nederlandse woonhuis door de eeuwen heen, van de voordeur door alle
mogelijke vertrekken tot aan de nok toe. De lezer valt letterlijk met de deur in
huis en passeert gang, keuken, woonkamer, eetkamer, kelder, slaapkamer, bad
kamer, kinderkamer en zolder. En ook de kleinste kamer van het huis wordt
niet vergeten! Aan de hand van talloze verrassende details wordt duidelijk hoe
onze voorouders vorm gaven aan datgene wat nu algemeen als een on
vervreemdbaar recht geldt, maar wat nog niet zo lang geleden voor velen van
hen bepaald geen sinecure was: wonen. De opzet van het boek is uniek en door
de schrijfstijl en onderwerpkeuze geschikt voor een breed publiek. Het boek
kon tot stand komen dankzij de financiële steun van Bouwfonds en Aedes
vereniging van Nederlandse woningcorporaties. Prijs f 27,50

Bezoek de websites van de
HVC en Stichting Beijerinckgemaal:
www .museum.pagina.nl

OPEN MONUMENTENDAG 2001: WONEN
Het landelijk thema van de l5 e Open Monumentendag (het grootste culturele
evenement van Nederland) is zo gewoon, dat het gewoon weer ongewoon
wordt: 'Wonen'. Voor dit thema werd gekozen vanwege het honderdjarig be
staan van de Woningwet.
Wonen
Wonen gaat nooit voorbij. Wonen is een recht. Wonen is een noodzaak. Niet
alleen om ons te kunnen beschermen tegen kou, wind en vocht, maar ook om
een eigen plek te hebben. Een thuis waar je, je veilig voelt. Samen met je part
ner enlof gezin. Hoe gewoon 'Wonen' anno 2001 ook mag lijken, het is nog
maar honderd jaar geleden dat het voor de minst bedeelden (en daar waren er
rond 1900 heel veel van) een kwestie van geluk was om een dak boven je
hoofd te hebben. Daarnaast waren de leef- en woonomstandigheden van de
meeste Nederlanders in die tijd zeer primitief.
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gen aan doodlopende straatjes, stegen of sloppen. Vier van de tien woningen
in die tijd waren éénkamerwoningen. Grote gezinnen woonden samengepakt
in kleine etagewoningen of in vochtige kelders zonder daglicht. De woningen
beschikten niet over sanitaire voorzieningen, hadden geen schoon stromend
water, geen kookgelegenheid en geen riolering. Het was heel gewoon dat er
vier of meer mensen in een benauwde bedstede sliepen. Hygiëne was vaak ver
te zoeken en besmettelijke ziektes kwamen regelmatig voor. Op het platte
land, waar rond 1900 de helft van de bevolking woonde, waren de woonom
standigheden minder slecht dan in de steden maar ook verre van ideaal. Ook in
Capelle aan den IJssel was er sprake van schrijnende woonomstandigheden.
Veel Capellenaren woonden in krotten, vaak met meerdere gezinnen in één
woning. Capelle kende toen een beperkt aantal woningtypen; enkele herenhui
zen, boerderijen en andersoortige bedrijfswoningen, dijkhuisjes, dagloner
huisjes en uiterst kleine primitieve woningen in rij op of nabij de steenplaat
sen, rietrnatterijen en glasblazerij. Veel huizen waren eigendom van midden
standers of aannemers die naast hun eigen huis één of meer huizen in bezit
hadden als geldbelegging. Grotere 'huisjesmelkers' in Capelle waren o.a. boe
ren, melkboeren en steenfabrikanten. Veel arbeiders woonden toen in een
huisje van de baas, dat moest worden verlaten als ze werden ontslagen en de
huur werd opgezegd. De slechte woonomstandigheden zorgden overal voor
een brede kloof tussen arm en rijk.
Woningwet 1901
Het zijn vooral de hervormingsgezinde links-liberalen geweest die de schrik
barende woonomstandigheden van arbeidersgezinnen onder de aandacht van
de politiek brachten. Vanaf 1850 verschenen er tientallen rapporten. Middels
parlementaire enquêtes werd eveneens kennis genomen van de misstanden. In
1890 kwam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met een rapportage. De
Leidse hoogleraren H.L. Drucker, RB. Greven en de jmist J. Kruseman stel
den in 1896 de gebrekkige en ontoereikende wetgeving aan de kaak in 'Het
vraagstuk der Volkshuisvesting'. Deze onthullende rapportage is de eerste ech
te aanzet geweest voor de Woningwet van 1901, een wet die vooral hard nodig
was om een eind te maken aan alle woonwantoestanden. Het rapport ging ver
i
I gezeld van aanbevelingen tot ver
betering van de woonomstandig
heden van vooral de minst bedeel
den. In Den Haag loodste profes
sor en Tweede Kamerlid Drucker
de Ontwerp Woningwet van de
politiek gelijkgezinde minister
Goeman Borgesius samen met
anderen door de Tweede Kamer.
Na uitvoerige politieke debatten
WILHELMINA
kon op 22 juni 1901, door de toen
KONINGIN DER NEDERLANDEN
I bijna 21 jarige Koningin Wilhel-

t

t

mina (1880-1962), op Paleis Het Loo te Apeldoorn de Woningwet 1901 wor
den ondertekend. Een stevige handtekening (haar naam Wilhelmina onder
streept) boven- en onderaan bladzijde 16 van de wet die voorzien is van door
halingen, verbeteringen, aanvullingen en stempels. Aanvankelijk bestond de
Woningwet, die in 1902 in werking trad, uit 20 bladzijden met 56 artikelen die
de afgelopen honderd jaar zijn uitgegroeid tot een omvangrijke bibliotheek.
Ook heeft de wet aan de wieg gestaan van de bouwverordening, de welstands
eisen en de Wet op de Ruimtelijke ordening. Onderdeel van de Woningwet is
het Bouwbesluit van 1994. De Woningwet was verder een stimulans voor de
oprichting van woningbouwcorporaties aan wie de overheid de eigenlijke
volkshuisvesting overliet. De verenigingsvorm kwam het meest voor. Leden,
die ook huurders waren, konden dan direct invloed uitoefenen op het beleid.
Iedere zuil had een woningbouwvereniging voor de eigen achterban; socialis
tisch, protestant-christelijk, rooms-katholiek en liberaal. Het duurde echter nog
tot na de Ie Wereldoorlog (1914-1918) voordat de slechte woonomstandighe
den echt werden aangepakt. De Woningwet kende dus een trage start.
Volksbelang
In 1920 werd in Capelle de 'Woningbouwvereniging Volksbelang' opgericht.
Opvallend is dat de socialistische vereniging pas 21 jaar later begon met het
bouwen van haar eerste woningwetwoningen. De eerste steen werd gelegd op
12 september 1941 door burgemeester J. Verloop in de zijgevel van Burge
meester Verloopstraat 43, toen nog Annastraat geheten. Het ging om een pro
ject van 40 woningen in de Oude Plaats; Burgemeester Verloopstraat 29 tlm 43
(oneven), Weteringstraat 1 tlm 16 en Mauritsstraat 14 tlm 44 (even). De bouw
ondervond veel vertraging in de oorlogsjaren door de schaarste aan bouwmate
rialen. Zo was er geen hout waardoor de woningen stalen kozijnen kregen. Tus
sen 1942 en 1944 konden de woningen worden betrokken. Een volgend project
van Volksbelang liet minder lang op zich wachten. Kort na de oorlog werd,
opnieuw in de Oude Plaats, gestart met de bouw van 41 woningwetwoningen;
Mauritsstraat 11 tlm 39 (oneven), Burgemeester Verloopstraat 23,25,27 en 22

\

Maurisstraat 30 tlm 44 in de oorlogsjaren gezien vanafde boerderij Kool aan
de Raadhuisstraat. De weilanden rondom de Oude Plaats staan onder water
om te voorkomen dat er vliegtuigen kunnen landen.
Foto: ArchiefHVC
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tlm 46 (even) en Frederik Hendrikstraat 9 tlm 19 (oneven). Deze woningen van

Groei

een ander type werden opgeleverd in 1948. Daarna, tot aan de fusie met de
Woningstichting Capelle aan den lissel in 1994, heeft Volksbelang nog vele
uiteenlopende woningbouwprojecten in het Capelse gerealiseerd.

De echte groei van Capelle begon in de zestiger jaren. In de Middelmolenspol
der werden tussen de Kerklaan en de Jacob van Ruijsdaalsingel 747 woningen
(flats en eengezinswoningen) gebouwd. Gevolgd door een groot aantal flats in
Schenkel aan de Wingerd, Bongerd, Dotterlei en Wilgenboek. Rond 1970 is in
Oostgaarde gestart met de bouw van de Hoeken, 1344 woningen verdeeld over
drie flats van 14 verdiepingen. Het lag in de bedoeling Oostgaarde voor het
overgrote deel vol te bouwen met hoge flatgebouwen, een soort Capelse Bijl
mer. Gelukkig kwam het gemeentebestuur in 1972 tot inkeer en werd er voor
namelijk laagbouw en lage hoogbouw gerealiseerd zoals de Bergen, Dalen,
Diepen en Baaien. Oostgaarde werd gevolgd door Schollevaar waar 7500 wo
ningen werden gebouwd, 800 meer dan eerder gepland. Het slagenlandschap
tussen Capelle-West en de Abram van Rijckevorselweg, de Put van Capelle,
moest wijken voor de wijk 's Gravenland. De eerste bewoner van deze wijk
was mevrouw Barendrecht die in de zomer van 1989, als protest tegen het ver
dwijnen van de laatste weilanden in de gemeente, in een tentje op de inmiddels
met zand opgespoten vlakte ging wonen. Toen ze door de bouwactiviteiten
werd verdreven heeft ze, inmiddels een bekende Capelse, door de gemeente
gezworven waarbij ze de nacht in de open lucht doorbracht. In 1991 werd in 's
Gravenland de eerste paal geslagen. Het Rijk wilde dat er in in de wijk 3300
woningen werden gebouwd, het werden er bijna 2900. Aan de Schubertstraat
werd op 1 september 1993 door staatsecretaris drs. E. Heerma de 25.000ste wo
ning in Capelle feestelijk opgeleverd. Op 4 juli 2001 is begonnen met de wijk
Fascinatio. In deze als laatste te realiseren wijk van Capelle worden tot 2005
ca. 1000 woningen gebouwd, omgeven door kantoren en bedrijfsgebouwen.
Voor de ontwikkeling van de wijk wordt samengewerkt met Rotterdam. De
naam komt van het boek 'Fascinatio de Wonderwind' van Tom Manders jr. De
straten krijgen de namen van de karakters uit het boek.

Woningstichting Capelle aan den IJssel
Volksbelang wees alleen woningen toe aan eigen leden. Een enkele uitzonde
ring werd gemaakt voor de gemeente en dan alleen voor een urgent geval. Bur
gemeester 1. van Dijk wilde niet afhankelijk zijn van Volksbelang en richtte
daarom op 20 februari 1950 'Woningstichting Capelle aan den lissel
(Wostica)'op. Wostica ging voortvarend aan de slag met het bouwen van wo
ningen in het Capelse deel van de Polder Prins Alexander, de wijk Schenkel. In
1950 werden hier de eerste 39 woningen opgeleverd aan de Bloemensingel en
Goudenregenstraat, de Bloemenbuurt. In de periode 1951-1954 bouwde de
stichting 327 woningen, voornamelijk in de Bloemenbuurt en Capelle-West. In
1957 werden de bouwactiviteiten verlegd naar de Oude Plaats, waar 31 wonin
gen werden gebouwd aan de Johan de Wit- en Burgemeester Verloopstraat. De
eerste hoogbouw werd een feit in 1960 aan het Meidoornveld. Inmiddels heb
ben deze flats al weer moeten wijken voor eengezinswoningen in het kader van
een herstructureringsproject. Het bezit van Stichting Woningpartners, de nieu
we naam na de fusie met Volksbelang, is inmiddels uitgegroeid tot ruim 12.000
woningen. Mede door de overname in 1998 van bijna alle woningen van De
Samenwerking, een beheerstichting van de uit 1971 stammende Rooms
Katholieke Woningbouwvereniging Woonstad Capelle en de evenoude Wo
ningstichting Prins Alexander. De Samenwerking beheerde o.a. het complex
De Bergen, de Molukkenwijk, de korte flats aan de Rondelen en een groot aan
tal woningen in Schollevaar.
Meidoornveld. Foto verzameling Paul Weyling
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Van groei naar beheer
Eind jaren '40 bestond Capelle uit de verspreid liggende kernen en buurtschap
pen Dorp, Oude Plaats, Keeten, Schenkel en Achterweg. Vanaf de jaren vijftig
zijn ze deel gaan uitmaken van de nieuwe wijken. Vooral het verkrijgen van de
groeikernstatus in 1976 zorgde voor een explosieve groei van de gemeente
waar rond 2005 een einde aan komt. Na de bouw van Fascinatio is Capelle vol
en wordt groeien beheren. De herstructurering van de de eerste uitbreidingen
uit de jaren zestig en zeventig is in 1998 ingezet. Belangrijke elementen blijven
de eisen uit de Woningwet van 1901; het gemeentelijk toezicht op de kwaliteit
van woningen. Bouwen en wonen gaat nooit voorbij.

Paul Weyling

HVC Nieuwsbrief Najaar 2001 pagina 44

HVC Nieuwsbrief Najaar 2001 pagina 45

HET LIED VAN CAPELLE
Wij zijn al van twaalfbonderdtachtig,
dus van gisteren zijn wij niet.
Wij zijn aan het drasse
van polders ontwassen
in het oeroude IJsselgebied.
Sinds de Hoeken en Kabeljauwen
met hun twisten en krijgsgevaar
was dit natte plekje
ons heilig stekje
in de Schenkel en Schollevaar.
Wij zijn al van twaalfbonderdtachtig,
en toen leefden we nog van de vis.
Wij hebben de Geuzen
hier rond zien neuzen
en wij weten wat watersnood is.
Toch zijn wij er jong bij gebleven,
en in al die polders van toen
waar wij vol vertrouwen
ons huis zijn gaan bouwen
bloeit nu onze stad in het groen.
Refrein:
Wij zijn de Capellenaren
en daar kan geen mens omheen,
want zo oud als de weg naar Kralingen
is Capelle aan den Ijssel,
is Capelle aan den Ijssel,
is Capelle aan den Ijssel alleen.
Muziek: Louis van Dijk.
Tekst: Michel van der Plas

Foto: Archiefgemeente Capelle aan den IJssel

VAN CAPPELLENSTICHTING
Op 30 december 1892 richtten Anna Maria van Cappellen en haar echt
genoot Johannes Nolen Wzn, notaris, ten overstaan van notaris A.C. van
Wijngaarden te Rotterdam bij testament een stichting op. Deze weldadige
stichting tot oprichting en instandhouding van een oude mannen- en vrou
wenhuis gaven zij de naam 'Van Cappellen Stichting'. Anna Maria van
Cappellen was op 18 juni 1860 in Capelle aan den Ijssel geboren als do
chter van Adrianus van Cappellen Witteszn (geb. 8-3-1817) en Arijaantje
van Cappellen Ariensdr (geb. 24-11-1821). Vaders ouders waren Witte van
Cappellen Arienszn en Anna Jongebreur; moeders ouders waren Adri
anus van Cappellen Arienszoon en Sophia Bos. Dankzij deze nauwe fa
milierelaties bleef het familiekapitaal dus bewaard. Johannes Nolen Wzn
was op 21 februari 1847 in Rotterdam geboren als oudste van een gezin
met vijf zoons.
De 'Van Cappellen Stichting' zou worden gevestigd in Capelle aan den Dssel in
het nog aan de Dorpsstraat 164 te bouwen gesticht, namelijk het gebouw dat de
naam 'Van Cappellenstichting' zou krijgen. Het pand zou op de plaats komen
van de woninglboerderij van de reeds overleden ouders van mevrouw Nolen
van Cappellen en diende onderdak te bieden aan zeven oude mannen en zeven
oude vrouwen, een vader en een moeder. Het kapitaal waarmede de 'Van Cap
pellen Stichting' en het gebouw 'Van Cappellenstichting' werden gefinancierd
was afkomstig van de door Pieter van Cappellen aan zijn broers nagelaten er-
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fenis. Pieter was een oom van Anna Maria van Cappellen en op 17 januari
1881 kinderloos gestorven. Hij was raadslid van Capelle aan den IJssel in
1851-1852 en daarna tot zijn dood wethouder van deze gemeente. Het bes
tuur van de stichting bestond uit drie regenten, die ieder voor hun werkzaam
heden jaarlijks f 250, schadeloosstelling ontvingen. De eerste drie regenten
waren voorzitter drs. Thomas Nolen, docent Nederlands en zwager resp.
broer van de stichters, Dirk Bakker, burgemeester van Capelle aan den IJssel,
lid, en Mr. Pieter Julius van Wijngaarden, candidaat-notaris, secretaris
penningmeester. Deze personen bepaalden wie in aanmerking kwamen om in
het huis te worden opgenomen en verpleegd. De voorkeur ging uit naar per
sonen geboortig uit Capelle, vervolgens die uit Nieuwerkerk en daarna die uit
Krimpen aan den IJssel.
Anna Maria van Cappellen overleed reeds binnen drie maanden na oprichting
van de 'Van Cappellen Stichting' op 27 maart 1893; haar echtgenoot Johannes
Nolen overleefde haar slechts enkele jaren en stierf op 1 juli 1895. De uitvo
ering der wilsbeschikkingen werd in handen gelegd van de gebroeders Tho
mas, Willem, Catharinus en Augustinus Nolen, tezamen met de beide overige
leden van het regentschap. De 'Van Cappellenstichting' werd in eenvoudige
neo-Hollandse renaissancestijl ontworpen door architect Augustinus Nolen,
die ook de woning van Johannes en Maria Nolen aan het Haringvliet 82 in
Rotterdam had getekend. Het gebouw kwam eind 1898 gereed, waarna per 1
januari 1899 het tehuis officieel in gebruik werd genomen. De vrouwen huis
den in de rechtervleugel; de mannen links. De totale bouwkosten bedroegen f
35.000 en dat was inclusief de aanleg van een centrale verwarmingsysteem!

op 20 oktober 1973 op te bestaan als bejaardentehuis.
Voor deze nieuwe functie van het gebouw was een statutenwijziging
noodzakelijk. Deze wijziging werd bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 3
mei 1976, waarbij het doel der stichting werd de behartiging van de belangen
van behoeftige bejaarden en van andere sociale, culturele en algemene belan
gen in de gemeenten Capelle ald IJssel, Nieuwerkerk ald IJssel en Krimpen al
d IJssel.
De 'Van Cappellen Stichting' bleef uiteraard bestaan, zij het dat na een tweede
wijziging der statuten, op 8 oktober 1998, het doel thans is de behartiging van
de belangen van behoeftige bejaarden en het ondersteunen van sociale, cul
turele en algemene belangen van de inwoners van de gemeenten Capelle-,
Nieuwerkerk- en Krimpen aan den IJssel en voorts al hetgeen in de ruimste zin
met één en ander verband houdt, daartoe behoort enlo! daartoe bevorderlijk
kan zijn. Op 9 maart 1976 werd het gebouw 'Van Cappellenstichting' voor
f 180.000 door de gemeente Capelle aJd IJssel aangekocht. Omdat de over
dracht met terugwerkende kracht tot 1 januari 1976 plaatsvond werd ook nog

De inkomsten van de 'Van Cappellen Stichting' bestonden uit de opbrengst
van verschillende landerijen in de Middelmolenspolder, de Keetenschepolder
en de Hoochdorpspolder in Capelle, in de Prins Alexanderpolder en de Zuid
plaspolder, totaal ca. 112 hectare. Twee maal per jaar werden de pachters
door de regenten in de Regentenkamer ontvangen. Dan werd verslag gedaan
over de afgelopen zes maanden en werd de halfjaarlijkse pacht betaald. Als
tegenprestatie boden de regenten de pachters een borrel en een sigaar aan. In
verband met het voorbewerken van het land, resp.met het binnenhalen van de
oogst, vonden deze gesprekken steeds rond 1 mei en 1 november plaats.
Daarnaast werden inkomsten verkregen uit effecten en schuldbekentenissen
en de woning Haringvliet 82 te Rotterdam.
De kleinschaligheid en nieuwe inzichten over huisvesting van ouderen maak
ten dat het pand in het begin der zeventiger jaren niet meer aan de moderne
eisen voor bejaardenzorg voldeed. Nadat 'De Roo van Capelle' was gereedge
komen werden de laatste zes mannelijke bewoners dan ook in augustus 1973
naar dit nieuwe verzorgingstehuis overgebracht. Zij werden nog gedurende
een jaar door de Van Cappellen Stichting begeleid; de stichting betaalde ook
hun verhuis- en inrichtingskosten. De 'Van Cappellenstichting' hield officieel
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eens f 3.060 voor rente betaald. In 1978-1979 werd het gebouw door de ge
meente gerestaureerd, waarna op 27 maart 1980 de Capelse Muziekschool of
ficieel de beschikking kreeg over het gehele pand, met uitzondering van de
Regentenkamer. De Regentenkamer werd jaarlijks in september tijdens Open
Monumentendag VOor het publiek opengesteld. Deze situatie duurde voort tot
mei 1999, toen de Muziekschool naar het gebouw van het nieuwe Isala-theater
verhuisde. De Regentenkamer bleef in het vervolg voor het publiek gesloten,
terwijl de inboedel uit veiligheidsoverwegingen door de gemeente elders in
bewaring werd genomen. Het gebouwen de in de tuin staande circa honderd
jaar oude rode beuk werden op 27 mei 1998 beide Rijks Monument, waarmee
het behoud van dit gezichtsbepalende gebouwen de boom waren verzekerd.
In augustus 1999 vond de burgemeester van Capelle, mevrouw J.J. van
Doorne, met haar partner een tijdelijk onderkomen in een bovengedeelte van
Dorpsstraat 164. Zij verhuisden eind oktober 2000 naar hun eigen woning.
In de herfst van 2000 vonden er binnen en buiten het gemeentehuis diverse
discussies plaats hoe de voormalige Muziekschool het beste kon worden be
nut. Op 6 november 2000 besloot de gemeenteraad van Capelle om een open
bare inschrijving te houden inzake het toekomstige gebruik. Op woensdag 29
november 2000 vond vervolgens een gecombineerde vergadering plaats van
de raadscommissies voor Verkeer en Beheer en die voor Financiën, Sport,
Cultuur en Grondzaken, onder voorzitterschap van de verantwoordelijke wet
houders P.F.J. van den Eijnden en J. Tamme!. Hierbij werd een 'Programma
van Eisen' vastgesteld waaraan gegadigden dienden te voldoen om voor het
gebouw in aanmerking te komen. Op 6 december daaraanvolgend werden deze
eisen door de gemeente gepubliceerd. Plannen die aan de gestelde criteria
moesten voldoen werden uiterlijk 31 januari 2001 ingewacht. De belangrijkste
eisen waren restauratie van het pand; (zo veel mogelijk) ruimte voor cultuur;
zo mogelijk een trouwzaal. En dit alles diende voor de gemeente Capelle vol
strekt budgettair neutraal te blijven.

Wel verlangden de commissies over enkele zaken nog een verduidelijking, die
op 3 juli kon worden gegeven.
Volgens het plan komt cr ecn cigendoitls-BV, waarbij de gemeente het pand in
de huidige staat inbrengt, terwijl bureau Maximum de grootste aandeelhouder
wordt. Dit laatste was met de problemen rond het Isala-theater in het achter
hoofd een dringende wens van de gemeenteraad. De Vereniging Oude Kern,
officieel opgericht op 13 juni 2001, verkrijgt symbolisch één aandeel om daar
mee de twee-eenheid tussen het gebouwen de Oude Kern tot uitdrukking te
brengen. Mogelijk sluiten zich nog een of twee aandeelhouders aan.
De BV verhuurt een deel van het gebouw aan bureau Maximum. De huidige
aula wordt tot een trouwzaal getransformeerd en zal ook voor een gedeeltelij
ke dekking der kosten zorgen. Er wordt gelegenheid geschapen voor een gale
rie. Tenslotte zal de Stichting Dorpsstraat 164 (nu nog in oprichting) ruimtes
huren om die op zachte voorwaarden weer door te verhuren aan diverse cultu
rele instellingen. Ook de tuin zal worden benut voor het houden van exposi
ties.
Voor de financiering van restauratie en inrichting wordt primair gebruik ge
maakt van de inbreng van kapitaal door de aandeelhouders. Daarnaast is de
Van Cappellen Stichting bereid gevonden voor een substantieel bedrag tegen
'uiterst prettige' voorwaarden een langdurige hypotheek te nemen. Bovendien
is deze stichting bereid gevonden de restauratie van de Regentenkamer geheel
voor haar rekening te nemen. Subsidies van Provincie en Rijk, en eventueel
anderen, zullen de financiering moeten completeren. De aanvragen voor subsi-

Van Cappellenstichting ca. 1900. Foto verzameling Paul Weyling

Op 1 februari 2001 bleken er bij de gemeente tien plannen te zijn binnengeko
men. Het onafhankelijke bureau Honkoop Bouwmanagement Finance BV in
Capelle werd ingeschakeld om alle voorstellen te beoordelen en te wegen. Hun
in maart 2001 verschenen rapport was duidelijk. Het gezamenlijke voorstel
van bureau Maximum te Capelle ald lissel en de Stichting Dorpsstraat 164 (i.
0.) voldeed nagenoeg aan alle gestelde eisen en was financieel uitstekend on
derbouwd. Ook was aan de wens van de gemeente voldaan dat de HVC bij de
Regentenkamer zou worden ingeschakeld. Het plan werd daarom door B&W
omarmd en met enthousiasme aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 19 april
2001 kwamen de beide raadscommissies weer gezamenlijk bijeen. Er werd
besloten aan bureau Maximum en de Stichting Dorpsstraat 164 (i.o.) te ver
zoeken op basis van het ingediende plan tot verdere uitwerking over te gaan.
HVC
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die bewandelen hun eigen ambtelijke weg. Het
resultaat staat niet vast, maar met verschillende
scenario's is door de indieners rekening gehou
den. De uitslag zal waarschijnlijk in het voor
jaar van 2002 bekend zijn, waarna met de
werkzaamheden een begin kan worden ge
maakt. Tegen het eind van volgend jaar zal het
gebouw dan eindelijk in gebruik kunnen wor
den genomen op een wijze die de plannenmakers in januari 2001 voor ogen
stond.
Ger Mulder
Bronnen:
Dorpsstraat 164, Een Renaissance, Plan restauratie, behoud en exploitatie. De
heer P. Nolen, Krimpen a/d Ussel. 'Groeten uit Capelle a/d Ussel', deel 2, H.A.
Voet. 'Capelle aid Ijssel, De Geschiedenis: Stichting Historische uitgaven
Capelle a/d Ussel.
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OPENINGSTIJDEN MUSEA EN MUSEUMWONINGEN

Historisch Museum, Bermweg 13 (Gemaal Jan Anne Beijerinck): exposities
'Van Usselslib tot Usselsteen' en '100 jaar wonen in Capelle aan den Ussel'.
Daarnaast is ook de machinekamer van het historische gemaal te bezichtigen.
Geopend van 5 mei tlm 22 september, elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Van 29 september tlm 27 oktober is dit museum geopend op zaterdag van
13.00 tot 16.00 uur. Groepen of scholen kunnen een afspraak maken met de
beheerder van de musea, de heer C. van Beusekom (tel.010-4422440) voor
een bezoek op werkdagen.
Dief- en Duijhuisje aan de Rozenburcht: expositie 'Wonen aan de IJssel'.
Geopend op de eerste zaterdag van de maanden mei tlm september en op 8
september (Monumentendag) van 11.00 tot 17.00 uur. Op de Ie zaterdag van
oktober is dit kleinste museum van Nederland geopend van 13.00 tot 16.00
uur.
Boerderijwoning HVe, 's Gravenweg 325: Boerenleven eerste helft 20e
eeuw. Geopend tlm 22 september op woensdag en zaterdag van 11.00 tot
17.00 uur.Van 29 september tlm 22 december geopend van 13.00 tot 16.00
uur.
Museumwoningen Woningpartners, Buizerdhof 367 en Tankenberg 20: resp.
pop-artstijl en romantisch-progressieve stijl. Geopend tlm 23 september op
woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Door de HVC is langs de musea en de museumwoningen een fietsroute uitge
zet die is af te halen op bovengenoemde adressen, het gemeentehuis en het
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