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Bij de omslag:
Aquarel van Henri Kappers: Oude Dorpskern rond 1980.
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HENRI GERARD MICHEL LEû KAI'I)ll:ltS ..,.)-2001

GENEALOGISCHE AANWINST

"maquettebouwer en kunstschilder"
Op 25 augustus dit jaar overleed maquettebou
wer en kunstschilder Henri Gerard Michel Leo
Kappers. Henri Kappers was een kunstenaar
in hart en nieren en vooral bekend vanwege
zijn fraaie aquarellen van Capelle aan den lis
sel en het landschap van de Krimpenerwaard.
Halverwege de zeventiger jaren kwam hij hier,
aan het Reviusrondeel wonen. Vanaf die tijd
heeft hij vele oude-, mooie- en historische
plekjes in onze gemeente geschilderd. Vier
van zijn aquarellen sierden dit jaar de omslag
van de HVC-Nieuwsbrief. Naar aanleiding
hiervan lieten meerdere HVC-leden weten het
~,,!rl~
werk van Kappers zeer te waarderen. Een aan
talieden meldde zelf in het gelukkige bezit te
zijn van een echte 'Kappers'. Henri Kappers
werd 88 jaar. De begrafenis vond 30 augustus plaats op de algemene begraafplaats
te Schoonhoven.
Henri Kappers genoot zijn opleiding aan de Rotterdamse Academie voor Beelden
de kunsten tussen 1931 en 1937. Na zijn studie tekende hij onder andere voor de
Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam de resten van de gebombardeerde stad.
Daarnaast wijdde hij zich naar hartelust aan creatieve experimenten zoals draad
plastieken, mobiles en vroeg-non-figuratieve schilderijen. Rond 1950 ging Kappers
maquettes vervaardigen. Honderden opdrachten, zoals onder andere de Rotterdam
se Lijnbaan en het Dijkzigtziekenhuis, werden door hem voor gerenommeerde ar
chitecten uitgevoerd. Hiermee werd door Henri Kappers een grote bijdrage gele
verd aan de wederopbouw van Rotterdam. De maquettebouw groeide van een een
manszaak naar een bedrijf met meerdere werknemers, waardoor er voor schilderen
" •••
•. ',' !.' "'", •• '" ~';;' , " geen tijd meer was. De schilder
"'\', ,;'f'~"f':iJ t,:if~l1.~~,:",~.l: kunst werd echter node gemist en
\:i.\'\~ ·)i;,j,fl,L~j"l".lf" daarom werd 'Kappers Maquettes'
in 1975 overgedaan aan het oudste
personeelslid. Kappers kon zich
toen weer helemaal wijden aan de
schilderkunst, l.ijn gro()tstt~ liefde.
}Juut

Weyling

'Vier geslachten touwslager in Capelle aan den lisse!' is de titel van een deel
genealogie van het geslacht Stolk. De HVC mocht deze publikatie ontvangen
van dr. A.H. Stolk uit Zonnemaire, die samen met ir. H.A. Stolk uit Laren deze
familie-uitgave heeft samengesteld. De genealogie, die is aangevuld met vele
biografische gegevens, zal in de toekomst deel gaan uitmaken van een omvang
rijkere uitgave over het geslacht Stolk. De publikatie kent geen handelseditie
en is alleen bedoeld voor familie, belangstellenden, enkele genealogische vere
nigingen en de HVC. Het bestuur is de gebroeders Stolk, beide geboren in Ca
pelle aan den lissel en lid van onze vereniging, zeer erkentelijk voor deze aan
winst waarin ook een beknopte geschiedenis van Capelle aan den IJssel is op
genomen. Daarnaast wordt in een tijdsbeeld in vogelvlucht een opsomming
gegeven van markante gebeurtenissen in de 1ge en 20e eeuw. Het verhalende
deel geeft een goede indruk van de activiteiten van de familie Stolk en het le
ven in Capelle. Andere familienamen die in de deel-genealogie worden ge
noemd zijn onder andere: Van Es, Schouten, De Vries, Gouwe, Van den Heu
vel, Verwaal, Rietveld, De Haan, Kaptein, Van Herk, Twigt, Magito, Van Kas
sei, Buijs, Stam, Molenaar en Sleeuwenhoek.
De periode die wordt beschreven begint zo rond 1800 en eindigt in 1978 met
het overlijden van Jacob Stolk. Voor genoemde periode waren er geen touwsla
gers in het geslacht Stolk. De beschrijving van de vier geslachten touwslager
begint met Barend van Es. Zijn dochter Comelia trouwt op zeer jeugdige leef
tijd met touwslager Johannes van den Heuvel. Het derde geslacht wordt ge
vormd door Nee1tje van den Heuvel die met Adrianus Stolk trouwt. Deze laats
te zet de touwslagerij voort, gevolgd door het vierde geslacht; zijn zonen Jo
hannes, Leendert en Jacob. Het biografische deel van de goed verzorgde uitga
ve gaat vooral over de laatste.
Jacob (1893-1978), de vader van de samen
stellers, was de vierde en jongste zoon van
Adrianus Stolk en Neeltje van den Heuvel.
Omstreeks 1906, na het verlaten van de la
gere school aan de Kerklaan, ging hij bij zijn
vader en broer Leen op de touwbaan wer
ken. Van een salaris was geen sprake, kost
en inwoning en een zakcentje was de belo
ning. In 1915 nam hij dienst bij de Vrijwilli
ge Landstorm en werd gelegerd in Utrecht
Kerklaan 8. Hel huis waar Jaoob Slolk en zijn vrouw van
1956 tot 1962 hebben gewoond. Het huis is gesloopt voor
de aanleg van Kievitlaan·Oost.
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waar hij werd opgenomen in het stafmuziekkorps van het l-',arllizoen. In 1918
verliet hij het leger en ging weer op de touwbaan werken die in die Lijd verhuis
de van de buitenkant naar de binnenkant van de Kelensedijk, in hd verlengde
van de touwbaan van Van Dam. Na er ongeveer 14 jaar te hebben gewerkt ver
liet Jacob, na een conflict met broer Leen, in 1922 de touwbaan. Daull1a, tot
vermoedelijk 1 januari 1923, werd werk gevonden bij de Guanofabriek in Kra
lingsche Veer. Op die datum werd Jacob aangesteld als incasseerder en deur
waarder bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Jacob trouwde op 24 april
1923 te Nieuwerkerk met Margaretha Stam (1897-1990). Zij gingen wonen op
Dorpsstraat 48 tegenover de Oude Plaats tussen de slagerij van Koos Timmer
en het café van Maarten Noorlander. Hier werd oudste zoon H.A. geboren en
A.H. in hun volgende woning, Dorpstraat 28. Op 1 januari 1928 werd Jacob,
met behoud van bestaande taken benoemd tot gemeentebode. In 1941 verliet
Jacob de gemeente om samen met zijn vrouw Greet huismeestersechtpaar te
worden van de Van Cappellenstichting. Na ruim 15 jaar toegewijd in de
'Stichting' te hebben gewerkt kwam er op 1 november 1956 aan het werkzame
leven van Jacob en Greet een einde. Zij verhuisden naar hun eigen huis aan de
Kerklaan 8.
Naast het beroep van touwslager, incasseerder/deurwaarderlbode bij de ge
meente en huismeester van de Van Cappellenstichting heeft Jacob veel functies
uitgeoefend en activiteiten ontwikkeld. Zo werd de boekhouding van de graan
maalderij van Marinus van de Erve, later Wim Bos, van 1928 tot 1978 gevoerd.
Een andere bron van inkomsten kwam uit het waarnemen van het postkantoor
als kantoorhouder Willem Offerman afwezig was. Ook in Nieuwerkerk werd
waargenomen op het postkantoor. Jacob was ook correspondent van het Rot
terdams Nieuwsblad. Later schreef ook echtgenote Greet voor deze krant. Ja
renlang werden de lidmaatschapsgelden van het Groene Kruis en de Hervorm
de Kerk geïnd. Vijftien jaar lang, tot 1966, maakte Jacob deel uit van het be
stuur van de Gemeentelijke Woningstichting Capelle. Van eind 40-er jaren tot
1963 was hij bestuurslid en penningmeester van het Groene Kruis. Ook werden
inkomsten verkregen als medewerker van de Nutsspaarbank. Bij notaris Dra
pers werd regelmatig opgetreden als getuige. Na de oorlog is hij korte tijd be
stuurslid geweest van de VVD. Het echtpaar Stolk maakte lange tijd deel uit
van het comité Bejaardenreis. Jacob was al jong een enthousiast lid van Een
dracht Maakt Macht en zeer muzikaal. Vissen en later het reizen waren andere
hobby's.
Bovenstaande is slechts een klein deel van wat in de deel-genealogie/biografie
over de 'Vier geslachten touwslager in Capelle aan den IJssel' is beschreven.
Geïnteresseerden kunnen daarom de uitgave gedurende de openingstijden in
het Historisch Museum inzien of contact zoeken met de heer A.H. Stolk. Adres
en telefoonnummer zijn bekend bij de secretaris.
Paul Weyling
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WATERMANAGEMENT IN DE ROMEINSE TIJD
In 2000 heeft het Bureau Oudheidkundig
Onderzoek van Gemeentewerken Rotter
dam (BOOR) in Capelle aan den IJssel in
het kader van de herinrichting van de wijk
Middelwatering-West een opgraving uit
gevoerd. Bij het onderzoek werden de res
ten van een damconstructie uit de Romein
se tijd aangetroffen. De dam bevond zich
in een voormalige geul en is waarschijnlijk
in de eerste helft van de 2e eeuw aange
legd. Bijzonder was dat er zich in de dam
de resten van drie houten duikers bevon
den. Duikers zijn uitgeholde boomstam
men, die dienst deden als verbindingstuk
tussen twee waterlopen. Soms waren ze
aan een zijde voorzien van een klep, waar
door ze als sluis konden functioneren.
De dam bleek aan beide zijden door een palenscherm tegen afkalving door het
water te zijn beschermd. In de ophogingslagen van de dam en in de vulling van
de geul werden verscheidene vondsten gedaan, zoals scherven Romeins aarde
werk, een mantelspeld, een fragment bronsblik dat versierd was met een man
nenkop in reliëf en een munt (As van Trajanus, 98-117 na Christus). De vond
sten wijzen erop dat de duikers tot aan het einde van de 2de of de eerste helft
van de 3de eeuw in gebruik zijn gebleven.
Uit het Maasmondgebied zijn momenteel 15 duikers bekend. Een daarvan is
reeds in 1984 in Capelle aan den IJssel opgegraven. De vondsten van damcon
structies en duikers tonen aan dat de bewoners van het Maasmondgebied in de
Romeinse tijd zich al actief bezighielden met waterregulering en landschapin
richting.
Amold Carmiggelt
·Overgenomen uit Bulletin BOOR, een bijlage bij de Kroniek 132 van november 2001,
een uitgave van het Historisch Genootschap Rolerodamum.

DORPSPOMP WEER TERUG
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft ter verfraaiing van de oude dorpskern,
aan het eind van de Kerklaan onder aan de dijk, een nostalgische dorpspomp ge
plaatst. De pomp lijkt heel veel op de oude die hier tot ongeveer 1913 heeft ge
staan. Toen kwam het water rechtstreeks uit de toen nog schone Hollandsche IJssel.
Nu is de pomp op het drinkwaterleidingnet aangesloten.
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Op donderdag 6 september is de nieuwe dorps
pomp feestelijk in bedrijf gesteld door wethou
der JoOO Tammel. De Stichting Historische
Uitgaven heeft een grote bijdrage geleverd aan
de realisatie van de pomp. De HVC heeft voor
de tekst op de koperen plaquette gezorgd; te
weten: '~ot begin 20e eeuw werd hier door
boeren en burgers van Capelle-Dorp en omge
ving drink- spoel- en bluswater getapt. Schoon
water dat rechtstreeks uit een toen nog niet ver
vuilde Hollandsche IJssel kwam".

Paul Weyling

JANNY VAN BERKEL ONTMOET
CORRIE SOEK

Foto's J. de Gier

OPEN MONUMENTENDAG 2001
De Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2001 mag succesvol worden
genoemd. Het landelijk thema dit jaar was 'Huis en haard' en 'Wonen'. Het lande
lijk evenement werd dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd. Het Dief- en
duifhuisje met de expositie 'Wonen aan de IJssel', het Gemaal Jan Anne Beije
rinck, het Historisch Museum met de exposities 'Van IJsselslib tot IJsselsteen' en
'100 jaar wonen in Capelle aan den IJssel', de Dorpskerk met de expositie 'Wonen
rond de kerk, de museumboerderij, de museumwoningen Tankenberg en Buizerd
hof, de fietstocht, allemaal mochten ze zich verheugen in de warme belangstelling
van heel veel bezoekers uit Capelle en wijde omgeving.
Als staltsein voor deze vijftiende Open Monumentendag werd door wethouder
cultuur René Binnendijk om 10 uur de luidklok van de Dorpskerk in werlàng ge
steld. Tijdens het uitluiden van de uit 1607 stammende klok, richtte de wethouder
het woord tot de ongeveer tachtig aanwezigen. Binnendijk liet in zijn toespraak
opnieuw blijken over veel kennis van het
plaatselijk verleden te beschikken. De vrij
willigers van de HVC wer- den gecom
plimenteerd voor het jarenlang organiseren
van de Open Monumentendag. Aansluitend
werd door de aanwezigen onder leiding van
Paul Weyling vier maal het 'Lied van Ca
pelle' gezongen. De zang werd op het mo
numentale Van Dam orgel begeleidt door
gemeenteraadslid en oud-wethouder Ron
Eerhart, die dit op een voortreffelijke wijze
deed.

Paul Weyling
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Vanuit haar woning heeft ze een prachtig uitzicht
over het Winkelcentrum De Koperwiek. Het herin
nert Janny aan het winkeltje van Van Driel aan de
Plantsoenstraat, waar Corrie jaren lang dichtbij ge
woond heeft. Van haar 4e tot haar 17e levensjaar
woonde Corrie in het gemeentehuis van Capelle.
Dat is nu het pand van het RIVO aan de Dorpsstraat
3. Haar vader was tuinder. Maar in de crisisjaren
Corrie Soek.
Folo:J. de Gier
was dat een onzeker bestaan. Zodat Corrie's ouders
als noodsprong, een baan aannamen als conciërge op het gemeentehuis. In dat
gemeentehuis was alles wat bij een gemeente hoort. Er was een hal en een
raadszaal, een secretarie. De ontvanger had een eigen ruimte waar het publiek
ook te woord kon worden gestaan. De burgemeester had een eigen kamer. Dat
was allemaal op de etage die op dijkhoogte was. Daarboven was een hele ver
dieping in gebruik als woning bij de familie Soek. Daaronder waren opslag
ruimten. Ook waren er beneden twee cellen. Waar de politiemacht van Capelle,
die toen uit drie agenten bestond, arrestanten kon huisvesten. Eén van de agen
ten, Quist woonde in de woning naast het gemeentehuis aan deRaadhuisstraat.
Het gemeentehuis had één telefoontoestel dat stond bij de gemeenteontvanger.
De ouders van Corrie moesten echter na kantoortijd de telefoon bewaken en
degene voor wie gebeld werd, waarschuwen. Corrie herinnert zich van het ge
meentehuis de grote voordeur en de mooie toiletgroep die zich achter de hal
bevond. De pot en de wastafel hadden blauwe afbeeldingen van exotische plan
ten en dieren. Er was op dezelfde verdieping ook de raadszaal annex trouwzaal.
Corrie vond die toen erg chique. Eén van de tafels uit de raadszaal is nog te
vinden in het Historisch Museum. In het gemeentehuis werkten toen ongeveer
10 mensen. Op de secretarie, bij de ontvanger, bij de burgerlijke stand. Corrie
herinnert zich Ie ambtenaar Bom en een ambtenaar QueUe. De deur van het
gemeentehuis viel overdag gewoon in het slot. Voor de nacht ging er een meta
len sluitbalk op de deur. Corrie moest altijd stil zijn om de ambtenaren niet in
hun werk te storen.
De cellen waren in het onderhuis. De gevangenen bleven meestal maar een
paar dagen. Quist zorgde voor het eten. Er was geen toilet. Hun behoeften de
den de gevangenen op een emmer die in de slotgracht werd schoongespoeld.
Corrie was bang als er gevangenen waren. Er is wel eens tegen haar geroepen
van "Wie is daar?" En "Kom eens hier." Maar dat vond Corrie maar niks.
In de opslagruimten onder in het gemeentehuis stond allerlei materiaal. Maar er
was ook een waterbak, gevuld met een kubieke meter water. Later toen overal
HVC Nieuwsbrief Winter 2001 pagina 59

waterleiding werd aangelegd, kreeg de gemeente een eigen waterfitter, die in
die opslagruimten ook zijn werkplaats had. De waterfitter Swets woonde
naast Quist in een woning die in de Raadhuisstraat grensde aan het gemeente
huis. Elke zondagmorgen belde vader Soek om de precieze tijd te achterha
len, waarmee de klok in de gang van het gemeentehuis exact werd afgesteld.
Soms moest de familie Soek een kamer van hun verdieping afstaan. Dat was
als er een volontair was. Die kwam dan in de kost bij de familie Soek. Corrie
herinnert zich dat voor de volontair apart werd gekookt. In de oorlogstijd zijn
er een tijdje twee marechaussees uit het Noorden geweest voor bewakingsta
ken. Die waren niet populair omdat ze werden verdacht van heulen met de
Duitsers. Veel later, na de oorlog, werd er een aparte kamer ingericht voor de
nieuwe gemeentearchitect.
De taak van de ouders van Corrie was de hele verzorging. Er was 's morgens
koffie en 's middags thee. Voor een dubbeltje, voor de vaste klanten. Moeder
Soek liep dat alles rond te brengen, gehuld in een jasschort. Verder moest ze
de asbakken en prullenbakken legen. Ze verzorgde de koffie en thee bij
raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Corrie herinnert zich onder
andere de Commissie tot wering van schoolverzuim. Die riep ouders op om
op het gemeentehuis te komen praten. Als er gasten waren moest moeder
soms voor eten zorgen. Verder maakte moeder alles schoon. Dat gebeurde op
zaterdag. Dan kwam er een werkster bij. De raadszaal werd elk jaar op Goede
Vrijdag goed schoongemaakt. Dan werden ook de gordijnen gewassen. Bene
den was een centrale verwarming, die met cokes werd gestookt. In de kamers
boven waren aparte kachels die allemaal bijgehouden moesten worden. Cor
rie heeft de arbeidsovereenkomst van haar ouders niet meer kunnen achterha
len. Ze had graag zelf eens willen lezen, onder welke voorwaarden haar ou
ders op het gemeentehuis moesten werken.

Het Nut had in het gemeentehuis zijn zittingen van de spaarbank. Dat gebeur
de in de kamer van de gemeenteontvanger.
Corrie heeft ook veel herinneringen aan de omgeving van het gemeentehuis.
Zo stond er aan de overkant café 't Slot van Jan de Bruin. Daar werden in de
bovenzaal uitvoeringen gehouden van bijvoorbeeld de gyrnnastiekvereniging,
een zangvereniging en het sinterklaasfeest van de lagere school. Onder de gro
te beuk naast het gemeentehuis, die nu dood is gegaan, zocht ze beuken
nootjes. Op zolder vonden ze een oude hutkoffer die op slot zat en veel fanta
sieën opriep. Nazaten van de vroegere bewoner Lans zijn er geweest om de
koffer te openen. Er bleek allerlei ouderwetse kleding in te zitten die op de
lachspieren werkte. In het plantsoen stond de muziektent waar EMM regelma
tig kwam optreden. Van de oorlogstijd kan Corrie zich herinneren dat haar
moeder voor het gemeentehuis extra bonnen kreeg voor koffie, thee en suiker.
Omdat haar ouders op de tuin gewassen verbouwden die konden worden ge
ruild, hebben ze geen honger gehad in die tijd. In 1946 verhuisde de familie
naar de tuinderwoning aan de 's Gravenweg.
4 oktober 2001
Janny van Berkel- Otterspeer
Wim van den Bremen

DE ROODE LEEUW IS DOOD*
Een monument is niet meer. De Roode
Leeuw is dood. Op 5 augustus dit jaar
gewond geraakt bij een brand, overleed
hij op 13 september na te zijn ingestort
ten gevolge van een mislukte operatie. De
's Gravenweg, zijn eeuwenoude partner,
rouwt net als iedereen die de oude her
berg en haar geschiedenis kent. De Roode
Leeuw werd 266 jaar.

Dorpsstr"" t met
links hel Oude

Raadhuis waar
Corrie Soek van
haar 4e tol haar 17e
jaar woonde. Rechts
Cafe 't Slot.

Foto: verzameling

Pau/ Wey/ing.
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Het is zondagavond 5 augustus. De Rode Haan slaat rond kwart voor zeven toe.
Brand in de Roode Leeuw, s' Gravenweg 379. De oude herberg is gebouwd in
1735, oorspronkelijk met een onder- en een bovenwoning. De voorgevel is afge
werkt met gepolychromeerd pleisterwerk. Rechts naast de voordeur een gebeeld
houwde rode leeuw. Het pand heeft een zogenoemde Franse kap, een uniek dak uit
1890. Kortom: een juweel, dat behoort tot het weinige culturele erfgoed van Ca
pelle. Van historische waarde, onvervangbaar en daarom een rijksmonument. De
brand ontstond in of nabij de afzuiging boven het plafond van de keuken in de
houten aanbouw aan de achterzijde, de voormalige stal. De brand breidde zich ra
zendsnel uit via een door vlammen en rook onbereikbare vliering. Een lastige
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brand die zich door vele gaten, kieren en holle wanden onzichtbaar verplaatste.
Het vuur dreigde van de houten aanbouw over te slaan naar het monumentale
hoofdgebouw. Met de grootst mogelijke moeite werd dit door de brandweer voor
komen. Na een urenlange strijd tegen het vuur kon met voldoening worden vastge
steld: De Roode Leeuw is gered.
Teleurstellend was het bericht, ruim zes weken later, dat de oude herberg alsnog is
gesneuveld. Tijdens de sloop van de restanten van de verwoeste aanbouwen de
voorbereidingen op het herstel van de Roode Leeuw stortte het historische pand
volledig in. Schrik! Ongeloof! Een beoordelingsfout? Domme pech? De wet van
Murphy? Er wordt gegist. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Het onvervangbare is
onherstelbaar. Oud Capelle is weer een stukje kleiner geworden. Alleen de ge
beeldhouwde rode leeuw is veiliggesteld.

'J
)

Wat rest zijn herinneringen. Herinneringen aan een vroeger en nu in de wijde om
geving bekend etablissement. Hier op de grens van Capelle met Nieuwerkerk werd
gewerkt, geluiert, getapt, zaken gedaan, gemusiceerd, gelachen, gehuild, gevloekt,
gebeden, geflirt en gevrijd.

Tolhuisje
Tegenover de Roode Leeuw stond een huisje waar tussen 1679 en 1857 tol werd
geheven om in het onderhoud van de 'weg naar Kralingen' te kunnen voorzien. Het
door tolheffing veroorzaakte oponthoud kon vanaf 1735 genoeglijk in de herberg
worden doorgebracht. De paarden van de postiljons en postwagens kregen er hun
voer, lesten er hun dorst en rustten er uit van de urenlange reis over de vroeger
vaak moeilijke en onbegaanbare 's Gravenweg. De 's Gravenweg maakte deel uit
van de postroute tussen Amsterdam en Frankrijk. Volgens overlevering bood de
stal van de oude herberg plaats aan tien paarden. In een grote zwarte houten wa
genschuur naast het pand konden de postwagens en koetsen aan één kant naar bin
nenrijden en aan de andere zijde er weer uil Dat was vooral gemakkelijk bij het
wisselen van vermoeide paar
den voor frisse viervoeters.
Postwagens reden er in ieder
geval al voor 1653. Na de
opening van de spoorlijn
Rotterdam-Gouda in 1855,
gingen post en reizigers
voortaan gebruik maken van
de trein. Het werd stiller op

Een winterse Roode Leeuw ca. 1980.

de 's Gravenweg, dus minder klanten voor de Roode Leeuw. Het bedrijf bleef ech
ter bestaan, lange tijd gecombineerd met andere bedrijfstakken zoals een boeren
bedrijf. De opkomst van de auto in de twintiger jaren van de vorige eeuw zorgde
voor nieuwe klanten. De 's Gravenweg was tot aan de komst van de grote wegen
een belangrijke verbinding. De laatste jaren waren het de recreatieve fietsers die er
lekker gingen eten of zomaar wat buurten. Het was een gezellige bruine kroeg
waar ook veel jazzavonden werden georganiseerd. De Roode Leeuw bleef een
begrip. Zijn dood wordt door velen betreurd. De Roode Leeuw behoorde bij de 's
Gravenweg zoals Van Gend bij Loos. Het verlies ervan draagt helaas bij aan de
teloorgang van een van de oudste wegen van ons land. De weg is een monument
op zich en landelijk bekend.
Het gezegde 'Zo oud als de
weg naar Kralingen' slaat op
deze weg. Met het belang
van de karakteristieke mo
numentale boerderijen en
huizen die er nog zijn moet
zorgvuldig worden omge
gaan. Het is niet erg als een
oud en niet beeldbepalend

De Roode Leeuw daags na de verwoesten·
de brand in de houten aanbouw. De Oude

Het onvervangbare is onherstelbaar.

Herberg zelf staal nog gier overeind.

Rijksmonument 11472 is niet meer.

Foto: J. de Gier

Foto: J. de Gier
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gebouw wordt gesloopt als datgene wat terug wordt gezet maar bij het karakter
van de weg past. Wat groen is, moet groen blijven. Het kleine beege slagenschap
dat er in Capelle nog is, moet worden bewaard. Het is nog niet laat.

Paul Weyling
*'De Roode Leeuw is dood' is eerder gepubliceerd in de Scbrijverskrant,
een speciale uitgave van bet Rotterdams Dagblad van zaterdag 3 november 200I.

DORPSSTRAAT 156/156a
"Het cultureel historisch erfgoed, panden en gebieden zoals de Dorpsstraat, de Ou
de Plaats en de 's Gravenweg worden gekoesterd als parels". Dat staat te lezen in
de strategische visie Capelle 2020. Ondanks alle goede voornemens in dit stads
werkplan is er toch een beeldbepalend pand in de oude dorpskern gesloopt. Zeer
tegen de zin van de Historische Vereniging Capelle (HVC), de Vereniging Oude
Kern (VOK), een aantal gemeenteraadsleden en heel veel Capellenaren. Welis
waar is het geen monument (en is het nog geen 2020) maar wel een pand dat door
de HVC werkgroep inventarisatie oude panden vanwege plaatselijke en beeldbe
palende waarde is beoordeeld als onvervangbaar. Het gaat om Dorpsstraat
156/l56a. Twee woningen waarvan de eerste steen is gelegd in 1872 door N. van
Dam, toen vier jaar oud. Het stond bij velen bekend als het pand van Jenny Jong
kind, die er heel lang heeft gewoond en in het linkerdeel tot 1962 een drogisterij
heeft gehad.
De nieuwe eigenaar heeft het laten slopen om er een nieuw pand voor in de plaats
te zetten. HVC en VOK hebben eerder in een gesprek met de wethouder A. Oster
(stadsontwikkeling) en eigenaar Th. Schols, sloop niet kunnen voorkomen. De
wethouder deelde mee dat de gemeente geen wettelijke mogelijkheden heeft om
.I .•XI
het pand te behou
den. Over de sloop
van het pand achter
de voorgevel was
iedereen het eens.
Pogingen om op zijn
minst de voorgevel te
behouden en in te
passen in het nieuw
te bouwen pand lie
pen echter op niets
Dorpsstraat 1561l56A onder
de slopershamer, week 41.

uit. Toegezegd is wel dat er rekening zal worden gehouden met de omgeving en
het historisch karakter van dit stukje Dorpsstraat. HVC en VOK zijn er echter niet
gerust op dat dit ook werkelijk zal gebeuren. Ontwerptekeningen die zijn getoond
laten een hoog kolossaal pand zien dat qua schaal, maat en geleding niet past op
dit stukje dijk. Bovendien komt er een ondergrondse parkeergelegenheid en is er
aan de ijsselzijde een futuristische glazen pui gepland. Een bouwvergunning is bij
de gemeente nog niet aangevraagd. Zodra dit het geval is kan de gemeente het
bouwplan beoordelen en aan de eigenaar eisen stellen. HVC en VOK zullen het
een en ander nauwlettend volgen. De hoop blijft gevestigd op een eenvoudig
ogend pand waarvan de voorgevel gelijk is aan of zo veel als mogelijk lijkt op de
oude. Een pand dat in ieder geval bij dit stukje Dorpsstraat past.

Paul Weyling

EXPOSITIE 'WINTER IN CAPELLE'
Zaterdag 3 november presenteerde de Historische Vereniging Capelle aan den lis
sel (HVC) in het Historisch Museum aan de Bermweg, een nieuwe expositie met
als thema 'Winter in Capelle'. De opening werd verricht door de negentigjarige
heer A.G. Boxman, oud-elfstedentochtrijder en schaatsenverzamelaar. In zijn ope
ningswoord complimenteerde hij de vrijwilligers van de HVC en de familie
Deelen; Dirk sr, Antoinette en Dirk jr. De HVC voor het initiatief en de Deelens,
met name Dirk jr, vanwege het bezit van een unieke verzameling van ongeveer
700 soorten schaatsen en 600 Goudse pijpen. Boxman haalde verder een aantal
herinneringen op aan de traditionele schaatstocht naar Gouda die over de naast het
museum gelegen ringvaart werd gereden.
De expositie mag nu al een succes worden genoemd. Op de vier zaterdagmid
dagen van november werden al meer dan 300 bezoekers geteld. Bezoekers krijgen
in het museum een uitstekend beeld van de strenge winters in de vorige eeuw. Ou
de foto's waarbij de Hollandsche lissel was dichtgevroren, naast plaatjes van win
terse taferelen en mooi besneeuwde plekjes in Capelle. Ook aan de ijsbanen van
vroeger en de traditionele schaatstocht naar Gouda over de ringvaart van de pol
ders Prins Alexander en Zuidplas wordt aandacht besteed. Capellenaren, Nieuwer
kerkers en Rotterdammers schaatsten vroeger volgens een oude traditie naar de
kaasstad, om daar een echte Goudse pijp en stroopwafels op te halen. De kunst
was daarbij om op de terugweg niet te vallen en de kwetsbare pijp als trofee van
een geslaagde tocht heel thuis te brengen. Van de expositie maakt de unieke col
lectie schaatsen en Goudse pijpen van Dirk Deelen jr nadrukkelijk deel uit. Sleeën,
een koek- en zopietent, miniaturen, lepeltjes, oude boeken over schaatsen, enz,
complementeren het geheel. De expositie is tot en met zaterdag 2 maart te zien.
Het museum is iedere zaterdag geopend van 13 tot 16 uur. Groepen volgens af
spraak; inlichtingen bij beheerder C. van Beusekom, telefoon 010-4422440.

Paul Weyling

FOlo J. de Gier.
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HERINNERINGEN AAN
WINTERS IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Wil Vent< en
Gerrit de Groot
ZWIerend over de
ijsbaan bij de

Mijn vader vertelde mij in het verleden al over zijn schaatstochten van Capelle
aan den IJssel naar Gouda. Hij woonde toen in Capelle-West en schaatste via
de wetering naar het kanaal, de ringvaart van de Polder Prins Alexander, en
vandaar richting Gouda. Zijn eerste tocht maakte hij in 1915.

Kan••lweg.
Rechts café

De Schenkel.

Fotoreproductie

Het was een oude traditie, in ieder geval tussen 1850 en 1963, om op winterse
dagen van Rotterdam via Capelle- en Nieuwerkerk aan den Ussel naar Gouda
te schaatsen. Voor de drooglegging van de Polder Prins Alexander ging dat
over de plassen en er na via de ringvaart. Het was in die tijd nog mogelijk om
op de schaats tot midden in de stad Gouda te komen. In de stad aangekomen
werd dan onder andere bij de tabakshandel van D.G. van Vreumingen in de
Wijdstraat, vlakbij de Markt, een echte Goudse pijp gekocht. Met de aange
schafte pijp en een pak of blik Goudse stroopwafels werd dan weer terug naar
huis geschaatst. Een heel meegebrachte Goudse pijp was het bewijs van een
geslaagde tocht.
Mijn vader was bij de tocht in 1915 in het gezelschap van twee schoolvrien
den. Één van hen had geen geld bij zich. Bij het verlaten van de winkel van
Van Vreumingen, waar al meer dan 100 jaar Goudse pijpen worden verkocht,
was hij toch in het bezit van een tweetal pijpen. Blijkbaar was er in die dagen
ook al sprake van kleine criminaliteit in de vorm van winkeldiefstal. Mijn eer
ste eigen herinnering aan de tocht naar Gouda gaat terug naar 1956. Ik: was
toen 8 jaar en wilde heel graag de tocht rijden. Helaas raakten mijn schaatsen
stuk en was Nieuwerkerk het eindstation. Vanaf 1962 heb ik alle jaren dat het
ijs het toeliet de tocht gereden. Ik: hoop dit nog lang vol te houden.
Op een mooie ijszondag schaatsten er duizenden mensen over het ijs van de
ringvaart, wat voor een speciale sfeer zorgde. Er was bij de Schenkelbrug een
overloop gemaakt voor de schaatsenrijders. De houtkrullen hiervoor werden
beschikbaar gesteld door timmerman Buijs, die even verderop aan de Kanaal
weg zijn werkplaats en woning had. Evert Oskam hield het houtkrullenpad bij,
waardoor de rijders zonder schade aan de schaatsen op te lopen de Kanaalweg
konden oversteken.
Voor de oorlog was er een ijsbaan op de ringvaart die begon bij de westzijde
van de Kanaalwegbrug en het café van Henk de Bruin, nu eetcafé De Schen
kel. In de avond werden hier schaatswedstrijden gehouden. De winnaar hier
van was steevast Jan Schouten, naar mijn weten de eerste Capellenaar die de
Elfstedentocht heeft volbracht. De ijsclub die alles hier organiseerde heette
HVC Nieuwsbrief Winter 2001 pagina 66

J. de Gier.

Eendracht Maakt Macht. Ik: herinner mij nog dat eind jaren vijftig de heer Sta
ring uit de Goudenregenstraat penningmeester was en de contributie aan huis
ophaalde. In 1954 werd er op de ijsbaan een Nationale hardrijderij gehouden.
De finale ging tussen Jan van Vliet uit Rotterdam (profwielrenner met de bij
naam de locomotief van de KOltekade) en Jan de Graaf uit Capelle aan den
IJssel, een tuinder met de bijnaam Bolle Jan. Helaas voor het merendeel van
de toeschouwers, veel Capellenaren, ging de hoofdprijs van ft. 75,- naar Jan
van Vliet. Tot in de jaren zeventig zijn er op dit stuk ringvaart nog schaats
wedstrijden georganiseerd. Andere ijsbanen in het Capelle van na de oorlog
waren die op de binnenste Slotvijver bij de Oude Plaats en een op de beluch
tingsvijver in Capelle-West. Op dit moment is er in Capelle aan den IJssel
geen ijsclub meer. Hoe dit komt? Wie het weet mag het zeggen!!!
Waarschijnlijk gedreven door nostalgische gevoelens, gezien het bovenstaan
de, ben ik samen met mijn zoon ongeveer tien jaar geleden begonnen met het
verzamelen van oude schaatsen. Ouderen onder ons herinneren zich vast nog
wel dat elk gezin beschikte over een doos met hierin een aantal paren schaat
sen. Zo'n doos werd op de zolder of in de schuur bewaart tot het ging vriezen
en de schaatsen weer uit het vet werden gehaald om te gaan rijden. Waar zijn
al deze dozen gebleven? Een groot aantal schaatsen uit die oude dozen worden
op dit moment in het Historisch Museum tentoongesteld. Als u verhalen kent
over het schaatsen naar Gouda of andere winterse gebeurtenissen in Capelle
aan den Ussel, hou ik mij van harte aanbevolen.
D.M. Deelen sr.
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HET ONTSTAAN VAN DE SCHAATS.
Met zekerheid is te zeggen dat er in de
12 . STOo'~SCHMTSENFABRJRK
8e eeuw al gegleden werd over het ijs.
No.2.Jc.
Dit gebeurde met zogenaamde glissen
Fijne Kunstschaats
of glissers. Dat waren beenderen, veelal afkomstig van paarden of runderen,
die onder de voet bevestigd werden
met pezen of palingvellen. Men duwde
zich vaak voort over het ijs met behulp
van een of twee stokken. Er zijn zelfs
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Korte Linschoter Schaats
len andere landen. Zo tussen 1300 en
.
DJet uitgeweekt voetb-lad.,
1400 komen we de eerste aanwijzingen
tegen voor de eerste schaatsen gemaakt
van een stuk hout en een ijzer. Dit is af
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gen en houtgravures, maar ook uit bo
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schaatsen uit die tijd zijn gevonden. De
bekendste aanwijzing hiervan wil ik u
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niet onthouden. Dit is een houtgravure
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.r 8.25
uit 1498 waarop de val van. de Heilige
No. 21.
Lydwina te zien is, terwijl haar vrien
Korte
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Schaats
dinnen er omheen schaatsen.
m~t piat vOdblad.
Vanaf de 17e eeuw komen we allerlei
prachtige krulschaatsen tegen. Om er een paar te noemen: de Linschoter-, de
Bergambachter- en de Usselmanderkrulschaats. Schaatsen zijn gemaakt in al
lerlei vormen, maten en variaties. Dit komt vooral doordat bijna ieder dorp
vroeger één of meerdere smeden had. In bijna al deze smederijen werden zelf
schaatsen gemaakt. Omdat iedere smid zijn eigen ideeën had over het maken
van schaatsen ontstonden er allerlei variaties. Vaak kregen de schaatsen de
naam van een dorp mee, zoals de Ouderkerker-, Bergambachter-, Waddinxve
ner- of Linschoterschaats. Maar ook provincienamen kwamen voor: Zuid
Hollander, Noord-Hollander, Groninger of Fries.
Ook door allerlei nieuwe vindingen zijn er tientallen soorten schaatsen ont
staan. Zoals de multiplex schaats. Dit is een schaats waarop met de ene kant
van het ijzer hard kan worden gereden en als het wordt omgedraaid met de
andere kant aan schoonrijden kan worden gedaan. De zaagschaats, een schaats
met inkepingen in het ijzer die moesten zorgen voor meer grip bij de start. In

~~
~
~"","",
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de praktijk bleek deze schaats niet te voldoen omdat deze voor een rijder niet
te controleren was waardoor deze te vaak op zijn gezicht viel. De meeste nieu
we vindingen hadden overigens een gebrek te veel, waardoor fabrikanten geen
grip konden krijgen op een markt met een moordende concurrentiestrijd. Toch
wisten sommigen een grote naam op te bouwen. Denk hierbij aan de bekende
fabrikanten Nooitgedacht, de Ruiter en Nijdam.
Er zijn in het verleden hele sierlijke schaatsen gemaakt waarvoor allerlei pa
tenten zijn aangevraagd. Veel is er geëxperimenteerd. Deze hele ontwikkeling
heeft uiteindelijk de klapschaats opgeleverd. De klapschaats is inmiddels zo
ver ontwikkeld dat record na record wordt gebroken. De houten schaats is ver
dwenen, maar de ontwikkeling en de verbetering van de schaats staat nog lang
niet stil. Waar vroeger prachtige schaatsen werden gemaakt is de techniek in
middels zover dat alle sierlijkheid aan de schaats is verdwenen. De enige ont
wikkeling is nu nog om de schaats comfortabeler te maken en vooral zo aan te
passen dat er nog harder op gereden kan worden. Alle sierlijkheid en charme is
dus verdwenen. En zo is de schaats in de loop der eeuwen niet mooier gewor
den maar wel veel sneller. Gelukkig zijn er nog tientallen oude schaatsen be
waard gebleven waarvan er heel veel op de expositie 'Winter in Capelle' zijn te
zien. De jeugd kan hier een beeld krijgen van een stukje nostalgie dat hopelijk
nooit verloren gaat. Voor de ouderen een feest van herkenning.
D.H.M. Deelen jr.

MONUMENTEN IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
WERKGROEP INVENTARISATIE OUDE PANDEN.
De geschiedenis
In Capelle aan den Ussel is in de loop der jaren veel van de vroegere bebou
wing gesloopt. Heel wat markante oude woningen en gebouwen zijn verdwe
nen. Zo werd rond 1980 besloten het oude gemaal aan de Plantsoenstraat te
slopen. Daarmee was voor een aantal mensen de maat vol. Als reactie op de
voorgenomen sloop van het uit 1870 stammende gemaal richtten in 1980 een
aantal verontruste Capellenaren een vereniging op. Deze voorloper van de
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (ljVC) ontstond om een tegen
wicht te vormen tegen het verdwijnen van wat nog restte van het typische Ca
pelse dorpsbeeld. De vereniging heette dan ook 'Vereniging tot behoud van
Oud-Capelle'. Begin tachtiger jaren werd door een werkgroep van zes tot ze
ven mensen voortvarend gewerkt aan het inventariseren van wat er nog aan
wezig was aan gebouwen, ouder dan zo'n 40 jaar. In 1983 kwam het eerste
rapport uit: de bebouwing langs de dijk. Het tweede rapport, de 's Gravenweg,
was een jaar later klaar. Daarna kwam Schenkel aan de beurt. In de inventari
satie kwam echter de klad. Al voor de oprichting van de HVC in 1987 lag het
werk geheel stil. Pas vele jaren later, in 2000, werd de draad weer opgepakt.
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De werkzaamheden op dit moment
In 2000 was Henk Gerritsen als enig deskundig -namelijk architect- en weer

beschikbaar om de inventarisatie voort te zetten. Voor de opname van de pan
den is het echter verstandig om met meerdere mensen er op uit te gaan. Een
actie in 2000 leverde extra medewerkers op voor de HVC. Daarvan was Koos
Bouman als bouwkundige geschikt en tevens bereid om mee te lopen. De in
ventarisatie wordt sindsdien voortgezet, al gaat het met 2 personen nog niet zo
snel. Sinds dit najaar versterkt Aad de Bruijn de werkgroep. Met een derde
man zal de zaak ongetwijfeld in een versnelling komen, want als een van de
leden niet beschikbaar is, kunnen de beide anderen toch het werk voortzetten.
De continuïteit is dus wat beter gewaarborgd. De opnames worden op zaterdag
gedaan, want alleen op die dag zijn de leden van de werkgroep beschikbaar.
Per keer bekijken we zo'n tien woningen of blokjes woningen. Door te spreken
met de bewoners vergaren we informatie over de geschiedenis van de oude
panden. Bovendien krijgen we zo toestemming om even naar de achterkant
van het pand, meestal een woning, te kijken. En in gesprek merken we dat er
nog heel wat verhalen over het oude Capelle onder de mensen aanwezig zijn.
Helaas hebben we geen tijd om daar veel aandacht aan te besteden. Sinds vo
rig jaar hebben we de Kanaalweg, de Capelseweg en de Goudenregenstraat
opgenomen. Vooral de laatste straat verraste ons met enige aardige monumen
ten. Op dit moment zijn we bezig aan de Kerklaan.

Het oude gemaal aan de PlantsoenstflUll kon voor de sloop in 1983.

Foto: GemeenJearchief

Waar we op letten
Waar kijken we naar als we een pand, in de regel een woning, opnemen? Het
gaat vooral om de buitenkant. In wat voor staat is een huis? Hoe oorspronke
lijk is het pand en hoe origineel zijn de kozijnen en de andere onderdelen? Wat
voor bijzonders heeft de woning, welke details en materialen? Hoe verhoudt
het zich met de omgeving en hoe uniek is het? Hoe oud is het? Zit er een bij
zonder verhaal of een bijzondere geschiedenis aan het pand vast? Of heeft het
een bijzondere functie (gehad)? Wie heeft het ontworpen en gebouwd? Ook
wordt gelet op de omgeving; zoals een bijzondere tuin, boom of boomgaard.
Van elk pand ouder dan 40 jaar wordt een staat gemaakt, die als basis dient
voor de inventarisatierapporten van de delen van Capelle. Elke oude woning
krijgt een waardering. Eén ster in geval van een beperkte waarde voor de om
geving; twee sterren indien beeldbepalend of waardevol voor Capelle en drie
sterren indien het pand op de gemeentelijke monumentenlijst zou moeten ko
men. Rijksmonumenten krijgen geen ster, gebouwen zoals de Dorpskerk en
het Dief- en duifhuisje zijn al beschermd.

met drie sterren, wordt aanvullende informatie verzameld. Bijvoorbeeld bij de
Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, waar ook het Oud-Archief van de
gemeente Capelle aan den IJssel wordt bewaard. Veel monumentaals biedt
Capelle niet meer en wat er rest is, op enige rijksmonumenten na, in wezen nu
vogelvrij. Van de rijksmonumenten en de met drie sterren gewaardeerde wo
ningen en daarmee beoogde monumenten, zijn er nog ongeveer 30 panden
over. Daarvan zijn er alleen al dit jaar twee verloren gegaan. De Roode Leeuw
uit 1735, een rijksmonument aan de 's Gravenweg op de grens met Nieuwer
kerk aan den IJssel, is nadat de houten aanbouw door brand werd verwoest,
ingestort. En op de Dorpsstraat 1561156a is een dubbel woonhuis uit 1872, een
met drie sterren gewaardeerd pand, gesloopt. Als de afbraak in dit tempo door
gaat, hebben we over 15 jaar nog één of twee monumenten over in Capelle aan
den IJssel. Juist omdat er geen gemeentelijke monumentenlijst is, zijn inge
diende bezwaren tegen sloop van beoogde monumenten tot nu toe zonder suc
ces geweest. U begrijpt dat het erg belangrijk is om de inventarisatie zo snel
mogelijk compleet te maken en op basis daarvan de panden te selecteren die
behouden moeten worden. Met aanvullende gegevens daarvan kunnen we dan
bij de gemeente de voordracht motiveren voor Capels monument.

Het doel van de inventarisatie
Wat wordt beoogd is het vervaardigen van een gemeentelijke monumenten
lijst. De inventarisatierapporten geven weer wat aan oude gebouwen over is in
Capelle aan den IJssel. Van bepaalde gebouwen, de woningen gewaardeerd

8 november 2001
Koos Bouman.
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DANK EN WENSEN

's Gravenweg 368, Boerenhofstede van Jo en rrees Vermeulen, broer en zus. Een rijksmonument dat helaas op 4 april
1975 is afgebrand.Nu bevindt zich hier het tuincentnun van Van Jaar.veld

Foro J de Gier.

Aan het eind van 2001 wil ik bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers dank zeggen
voor hun enthousiasme en inzet bij de vele activiteiten van de Historische Vererri
ging Capelle aan den Usse!. Daarnaast wens ik mede namens de overige bestuurs
leden alle leden en vrijwilligers prettige kerstdagen en een voorspoedig 2002 toe.

Melle Beugeling

Hierbij wil ik iedereen bedanken die op errigerwij
ze heeft meegewerkt aan het tot standkomen en
het bezorgen van de HVC- Nieuwsbrieven 2001.
Bijzondere dank gaat uit naar Jaap de Gier en Arie
van Wijngaarden. Jaap omdat hij altijd klaar staat
om voor de juiste foto's te zorgen. Arie vanwege
zijn meer dan gewone inzet en betrokkenheid als
huisdrukker.

Paul Weyling
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