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ER (]ING n:TS MIS ...
Ongetwijfeld zuit II genlcrkl hd)hl-~n dal iu d(~ VOl ilJ,l\ IIVv
Nieuwsbrief Urg 16, nr.l, bil.. D/14), hij hl:1 al'1ikel
'Herinneringen aan winters in Capclk aan dml l.IsSl~I', dl~
naam van de auteur ontbrak. Dat is vooral spijtig voor Bab
Riem Vis- van Vianen, die de lezenswaardige herinneringen
opschreef. Dat zij geen onbekende is onder de lezers met
een 'Oude Plaats verleden', bleek uit het feit dat een aantal
leden reageerden met "het is zeker Bab van Vianen".
Excuses Bab.
Paul Weyling

VERKORTE NOTULEN VAN DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING DINSDAG 14 MEI 2002.
Aanwezig: 23 leden. Bericht van verhindering: 5 leden.

1) Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering. Het Anjerfonds, Stichting
Woningpartners, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Capelle aan den
IJssel worden bedankt voor de aan de HVC verleende steun. Bijzonder bedankt
worden alle vrijwilligers die met hun inzet hebben bijgedragen aan het succes
van de vereniging.

2) Mededelingen:
De HVC heeft zich bereidt verklaard het beheer van de regentenkamer in de 'Van
Cappellenstichting' (Dorpsstraat 164), na de restauratie ervan, op zich te nemen.
De kosten van de restauratie worden gedragen door de 'Van Cappellenstichting' .
Het bestuur is bijzonder ingenomen met de aan de HVC toegekende
'Publieksprijs 2001'.

3) Notulen ledenvergadering woensdag 9 mei 2001:
De notulen van de ledenvergadering d.d. 9 mei 2001 worden goedgekeurd. De
voorzitter meldt dat een verkorte versie van de notulen van hedenavond in de
volgende HVC Nieuwsbrief zal worden opgenomen. De volledige notulen zijn
op de volgende ledenvergadering beschikbaar. De heer G. Mulder stelt voor om
de notulen per e-mail te verzenden aan die leden die beschikken over een e-mail
adres. Het bestuur zal dit voorstel op de komende bestuursvergadering bespre
ken.

boeken door de kascontrolecommissie zijn doorgenomen en in orde bevonden.
De penningmeester wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De kascon
trolecommissie voor het boekjaar 2002 bestaat uit de heren R. van Wijk en D.M.
Deelen.
7) Contributie:

De vergadering gaat akkoord met het verhogen van de contributie. Voor een
gewoon lidmaatschap bedraagt in 2003 de contributie 12,50 euro, voor een 65+
lidmaatschap 7,50 euro.

8) Bestuursverkiezing:
De voorzitter meldt dat de heer H.G. Gerritsen zijn bestuursfunctie en alle ove
rige taken heeft neergelegd. De heer Gerritsen wordt na een kort dankwoord,
waarbij aan hem een cadeaubon en bloemen worden overhandigd, tot 'lid van
verdienste' benoemd.
Regulier aftredend en herkiesbaar zijn de heren C. van Beusekom, R. van
Boven, C. van Maanen en PJ.C. Weyling. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de vier
bestuursleden.
De heer C. van Beusekom heeft aangegeven vanwege zijn gezondheid een stap
je terug te moeten doen. Het bestuur zoekt daarom naar iemand die zijn taak als
beheerder van de musea wil overnemen.

9) Wat er verder nog op tafel komt:
De heer G. Mulder vraagt of de 'inventarisatie oude panden' wordt gebruikt bij
het opstellen van de gemeentelijke monumentenverordening. De voorzitter ant
woordt dat de inventarisatie die er ligt is gemaakt in de tijd van de Vereniging
tot behoud van Oud-Capelle en op dit moment wordt geactualiseerd. De HVC is
met de wethouder cultuur in gesprek over dit onderwerp en zal de geactuali
seerde versie aan de gemeente aanbieden.
De heer G. Mulder spreekt, mede namens de vrijwilligers, zijn dank uit aan het
bestuur voor het vele werk dat is verricht.
De heer C. van Maanen meldt dat er dringend behoefte is aan een administratief
medewerker(ster) in het depot van de vereniging. Mevrouw C. Soek geeft een
uitleg over de aard van de werkzaamheden.
Mevrouw C. Soek vraagt of het mogelijk is de vrijwilligers die geen lid zijn van
de vereniging ook de HVC Nieuwsbrief te sturen. Hier is geen bezwaar tegen.
De heer P.J.c. Weyling is benaderd door S. de Vos die onderzoek doet naar dia
lecten in oost Zuid-Holland. Gevraagd wordt of er bij de HVC iemand is die
kennis heeft van het Capels dialect. Wie kan deze student helpen of kent iemand
die het 'platte' Capels nog machtig is? De naam die wordt genoemd zal aan de
heer De Vos worden doorgegeven.

4) Jaarverslag 2001:
Geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

10) Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

5) Financieel jaarverslag 2001IBegroting 2002:

11) Sluiting:

De penningmeester geeft een korte toelichting waarna het financieel jaarverslag
2001 wordt goedgekeurd en de begroting 2002 wordt vast.gesteld.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit om 20.45 uur de
vergadering. Na een korte pauze wordt door de heer A. van der Waal een lezing
gehouden met als onderwerp: 'Comelis Ary van Schagen, een bijzonder Capels
predikant uit de 1ge eeuw'.
De secretaris: R. van Boven

6) Verslag kascontrole 2000 en benoeming kascontrolecommissie 2002:
De heer H. van der Marel, mede namens de heer R. van Wijk, deelt mee dat de
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Lezing
Na de ledenvergadering op dillsdllg 14 ml'l is dool' de heer A. van der
Waal een lezing gehouden ml~t uls ondl'rwl'fll; ('ornelis Ary van Schagen,
een bijzonder predikant uit de 19c Cl~nw. Arlc vun der Waal, lid van onze
vereniging, is kerkvoogd van de Het'vormde GememlW in Capelle aan den
Ijssel en kenner van de geschiedenis van de Dorpskerk. Op veler verzoek
en met zijn toestemming is de lezing in deze Nieuwsbrief opgenomen.

CORNELIS ARY VAN SCHAGEN,
CAPELS PREDIKANT 1802-1843
In september 1992 was het 400 jaar geleden dat
de Hervonnde Gemeente te Capelle aan den
IJssel haar eerste predikant, Pieter Janszoon de
Schrijver, mocht begroeten. Aan dit feit is toen
uitgebreid aandacht besteed. Tot die datum
waren er in die 400 jaar binnen de Hervormde
Gemeente 34 herders en leraren in het ambt
bevestigd. Dit is een bijzonder laag aantal als we
kijken naar de naamlijsten van predikanten in
gemeenten van overeenkomstige grootte en
groei. De Capelse bodem blijkt er een te zijn die
door de jaren heen zijn voorgangers placht vast
te houden. Tot dat gedenkwaardige jaar 1992
was de gemiddelde ambtsperiode van onze voor
malige predikanten 14 jaar. Dit hoge gemiddelde
vindt vooral zijn oorzaak in enkele opmerkelijke
uitschieters.
Maar liefst vier predikanten dienden de gemeen
te meer dan 40 jaar; twee van hen in de periode Cornelis Ary van Schagen
voor 1800 en twee erna. Tezamen waren zij goed
(1778 - 1843)
voor 177 dienstjaren. In de 1ge eeuw maakten zelfs twee predikanten, met elkaar
en achtereen, bijna een ambtseed vol. Samen stonden zij hier 89 jaar! En zo als
dat toen ging beïnvloeden zij het leven in ons dorp. Bij een van hen, Cornelis
Ary van Schagen, willen wij vanavond wat nader stilstaan. Hij diende deze
gemeente van 1802 tot in 1843. Dit jaar is het dus 200 jaar geleden dat hij naar
Capelle kwam.
Allereerst een korte schets van het tijdsbeeld waaronder hij onze gemeente dien
de. Tijdens zijn ambtsperiode ging Nederland na de Franse overheersing in 1813
door het besluit van het Wener Congres met België onder Koning Willem I één
koninkrijk vormen. Hieraan maakte de Belgische Opstand in 1831 een einde. In
1816 legde de koning aan de kerk een Algemeen Reglement op waardoor zij
onder sterke staatsinvloed kwam. Al spoedig werd steeds meer duidelijk dat
'1816' de kerk verhinderde op waarlijk broederlijke en geestelijke wijze haar
zaken te regelen. Dit gold met name de vraag naar de actuele geldigheid van de
belijdenisgeschriften uit de refonnatietijd. Dit leidde vervolgens onder meer tot
de afscheiding van 1834, die in Capelle geen gevolgen had.

missie van de financiële belangen van het Hervonnd Genootschap tot Capelle.
Vanaf die tijd bestonden de werkzaamheden van de kerkmeesters nog slechts uit
collecteren voor het kerkenfonds en het toezicht op de gebouwen. In 1820 ruim
den zowel de commissie als de kerkmeesters het veld om plaats te maken voor
kerkvoogden, notabelen en hun plaatsvervangers. De eerste keer werden zij door
de koning benoemd, daarna door- en uit de stemgerechtigde lidmaten. In 1805
ontving de kerk het haar ontnomen beheer over de goederen terug. Ook de
begrafenisrechten kwamen aan de kerk ten goede. De begraafplaats werd in
1828 overgenomen door de burgerlijke gemeente. Sedert dat jaar ontving de
kerk een vergoeding voor de hieruit gederfde inkomsten, tot 1874 toen de
begraafplaats is gesloten.
In bouwkundig opzicht valt uit Van Schagens tijd nog te melden dat de kerkto
ren in 1806 wegens bouwvalligheid is afgebroken en vervangen door de thans
nog bestaande toren. Koor en schip waren evenals nu door een hek van elkaar
gescheiden. De preekstoel stond toen echter tegen de zuidgevel van het schip.
De kerk had geen orgel. De koster deed dienst als voorzanger en voor de ker
kenraadsvergaderingen - zo vermeld een reglement uit 1828 - diende hij onder
meer ook te zorgen voor verwarming, verlichting en.... het voor de mannen
broeders gereedleggen van pijpen in de consistorie.
Welnu, we keren terug naar onze predikant. Cornelis Ary van Schagen werd
geboren op 16 oktober 1778 in Den Haag als zoon van de predikant Jacob van
Schagen en Willemina Mouton. Aan de Leidse universiteit vinden we Cornelis
Ary, waar hij voor de theologie is ingeschreven op 26 juli 1794. Hij was toen
met zijn vijftien jaren een van de jongste studenten.
In juli 1800 huwde hij te Delfshaven met de aldaar wonende en te Zwijndrecht
geboren Maria Boele, dochter van de touwslager Gijsbert Boele en van Jacoba
de Wit. Diezelfde maand werd hij als kandidaat bevestigd in zijn eerste gemeen
te, het Brabantse Eethen en Drongelen onder de classis Heusden.
In Capelle aan den IJssel was door het vertrek van ds. Gabriël Vroom naar het
Zuid-Hollandse Rijswijk, op 25 juli 1802 een vacature ontstaan. Naarstig ging
de kerkenraad op zoek naar een nieuwe
herder en leraar. Nog geen maand later,
we schrijven 17 augustus 1802, komt de
kerkenraad met als consulenten de predi
kanten van IJsselmonde en Zevenhuizen,
bijeen. Men noemde een twaalftal predi
kanten om in de vervulling van de vacatu
re te voorzien. Dit aantal werd op diezelf
de dag tot een zestal teruggebracht waar
uit er vervolgens drie overbleven.
I1

Als de kerkenraad na enkele dagen weer
vergadert, resteren er nog twee. Kennelijk
staakten de stemmen, want uiteindelijk

De in 1806 afgebroken toren van de
Dorpskerk

De beheerstaak van de kerkmeesters was in 179X overgenomen door de comHVC Nieuwsbrief zomer 2002 pegina 28
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liet men het lot de keuze bepalen. Oat vil~1 op Cornelis Ary van Schagen, zoals
we zagen net twee jaar predikani in El,~thl~n én Drongelen. Na enige dagen van
beraad nam deze zijn beroep naar Carl~lk aan.
Op 7 november werd de 24 jarige predikant in de Dorpskerk bevestigd door zijn
vader, toen predikant te Nieuw Lekkerland, met als treffende tekstkeuze 2
Timotheus 2 de beide eerste verzen: 'Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de
genade in Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen,
vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook ande
ren te onderrichten'.
De nieuw bevestigde begon zijn dienstwerk met de betuiging van Paulus uit zijn
brief aan de Colossenzen 1:28: 'Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens
terechtwijzen, en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in
Christus volmaakt te doen zijn'.
Van Schagen zou zich door de jaren heen als een geliefd herder en leraar doen
kennen. Gedurende zijn ambtsperiode legde hij bijzonder warme belangstelling
aan de dag voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit genoot
schap was in 1814 in Nederland tot stand gekomen. Al snel werden er afdelin
gen gevormd. Capelle maakte deel uit van de afdeling Hillegersberg, die in 1817
het licht zag. Van Schagen werd de eerste secretaris van die afdeling. Hij zou dat
tot zijn dood blijven. Naar de algemene vergadering van het bijbelgenootschap
vaardigde de afdeling hem in 25 jaar niet minder dan tienmaal af.
De redevoering die Comelis Ary op 20 augustus 1817 hield voor de jaarlijkse
afdelingsvergadering, is in druk verschenen. Hij toont zich daarin een zeer bele
zen en gedegen kenner van de bijbelgenootschappen in de toenmalige wereld en
een vurig pleitbezorger van de noodzaak van bijbelverspreiding in Nederland en
het buitenland.
Enkel citaten uit zijn rede van 1817:
Van de beweringen, ook in zijn dagen, dat de bijbel ongeschikt zou zijn om aan
groot en klein ter hand te stellen zegt hij: "Neen, van zo'n denkbeeld moeten wij
wars zijn bij de beschouwing van haar gewichtige inhoud. De bijbel is juist het
gepaste middel om mensen wijzer, beter en gelukkiger te maken" en "met haar",
de bijbel, "zijn wij in elke kring, in elke stand, Gods kwekeling". Fel trekt hij
dan ook van leer tegen ondervonden tegenstand: "Dit althans is zeker: hatelijke
en laffe aanmerkingen over de bijbel en haar geschiedenissen te maken, is steeds
het werk van haar besuijders, van ongelovigen of weetnieten, een werk waarin
Volaire, Thomas Paine en anderen van hun soort in staat zijn. Het is niet de bij
bel, maar het verderf van het menselijke hart, schandelijke hoogmoed, die wei
gert zich aan de goddelijke oorkonden te onderwerpen; die de mensen slecht en
ondeugend maakt, die uit het beste en nuttigste, slangenvenijn weten te zuigen.
Deze maakt hun gelijk aan de spin, die uit dezelfde bloem haar gif haalt, waar
uit de nuttige bij haar honing betrekt. Dwaas, zult gij daarom die bloem uit het
rijk der planten verbannen"?
Van Schagens ijver en werklust leidden op 20 juli 1817 ook tot oprichting van
een zondagschool in Capelle. Er waren hier namelijk vele mensen die niet kon
den lezen. In hun jeugd hadden zij daartoe nauwelijks gelegenheid gehad.
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Sommigen werden al op zes- of zevenjarige leef
tijd in de steenbakkerijen alhier te werk gesteld.
Voor hen bleef de bijbel dus, ook op latere leef
tijd, een gesloten boek. Ten behoeve van die
mensen - boven de veertien jaar - startte Van
Schagen een zondagsschool in het leesonderwijs
ter navolging van andere plaatsen. Zijn doel
daarbij was, zo zei hij zelf, niet alleen om men
sen oppervlakkig te leren lezen, maar evenzeer
de overtuiging tot het aankweken van godsdien
stig gevoel en zedelijke en maatschappelijke
beschaving. Hij begon met vijftien leerlingen. Al
spoedig stonden er 27 namen te boek en in de
winter van 1818 telde zijn school niet minder dan
62 namen.

Het familiewapen van
Van Schagen

De school kende diverse klassen al naar gelang de vorderingen van de leerlin
gen. Van Schagen werd bij het geven van dit onderwijs aanvankelijk bijgestaan
door zijn twee oudste zoons en drie leden van de gemeenteraad. De school
begon 's avonds om vijf uur. De predikant opende met gebed en liet vervolgens
een van de onderwijzers een gedeelte uit de bijbel voorlezen. Zelf maakte hij
daarbij vermanende, waarschuwende en opwekkende toepassingen. Daarna
begon het onderwijs in spellen en lezen. Naast leden van de Hervormde
Gemeente ter plaatse, namen ook personen van andere godsdienstige gezindten
aan de lessen deel. Zelf uit het naburige Ouderkerk volgden hier enigen deze
vorm van onderwijs.
Op 26 juli 1818 vond tijdens een bijeenkomst het eerste openbaar examen en
prijsuitreiking van de zondagschool plaats. De leerlingen gaven hier blijk van
hun vorderingen in aanwezigheid van vele belangstellenden. Van Schagen kreeg
bij die gelegenheid publiekelijk lof toegezwaaid van de schout, het gemeente
bestuur en zijn collega-predikant Hendrik Donker uit Ouderkerk. Een jaar later
viel Van Schagen een bijzondere bekroning ten deel voor zijn niet aflatende ijver
voor zijn zondagschool. Het werd op 5 december 1819 een feestdag voor de
gehele gemeente. Als blijk van grote waardering werd hem op het besluit van
zijne majesteit Koning Willem I door de schout van de gemeente een bedrag van
150 gulden uitgereikt.
We kunnen gevoeglijk stellen dat we hier de oudste vorm hebben aangetroffen
van door de overheid gesubsidieerd godsdienstonderwijs op een Capelse school.
De verantwoordelijke minister motiveerde het in zijn verzoekschrift aan de
koning destijds als volgt: "In de zondagschool, die door Van Schagen werd
opgericht, krijgen volwassenen zonder onderscheid van godsdienstige gezindte,
gratis onderwijs in verschillende vakken van het lager onderwijs. In het laatst
gehouden examen heeft men de meest voldoende vorderingen bespeurd, niet
alleen in het leren lezen, maar ook in de kennis van maatschappelijke deugden,
die onder de mindere volksklasse zo zeer ontbreekt. De kosten voor de zondag
school worden bestreden uit liefdegiften, de gemeente zelf en de omliggende
gemeenten en ook uit door Van Schagen zelf uit het Engels vertaalde boek
werkjes voor zondagscholen. "
De plechtigheid, die Van Schagen in de Dorpskerk ten deel viel, duurde twee
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uur. De schout, de toenmalige Dirk Kleij, eindigde zijn toespraak met enkele
versregels van de volksdichter Tollens; te weten:
"Neem, edel christen, mensenvriend,
neem, neem, de erkentenis van een rechtvaardige koning:
't Is minder dan uw deugd verdient,
maar in ons hart vindt onze deugd beloning
neem edel 's vorsten gunstbewijs;
het strek uw hart tot vreugd, het strek uw huis tot zegen.
en, stelt u onzen dank bij zijnen dank op prijs,
hij stroomt u onuitputbaar tegen. "
De bijeenkomst werd opgeluisterd door een toen reeds bestaand plaatselijk
zangkoor. Naast de talrijke aanwezigen gaven toen ook ruim 80 leerlingen acte
de présence. De zo-even genoemde en door Van Schagen uit het Engels vertaal
de boekjes voor het onderwijs hadden alleen betrekking op het nieuwe testa
ment. Daarom schreef hij zelf een leesboekje over het oude testament.
"Door de jaren heen", zo schreef Jodocus Heringa in zijn 'Kerkelijke raadvrager
en raadgever' uit 1828. "Door de jaren heen ziet Van Schagen dan ook gezegen
de vruchten van zijn arbeid, waarvoor hij de Koning der Koningen dank zegt.
Hij ziet velen in staat gesteld om nuttige boeken, en vooral de bijbel te lezen. Hij
ziet bij velen godsdienstige en geestelijke beschaving toegenomen. Hij ontdekt
meerdere lust en geschiktheid tot de bijwoning van de openbare godsdienst,
meerdere beschaaftheid van zeden, meerdere echtheid in gemeenschappelijke
omgang en meerdere opwekking van menselijk gevoel. En dit alles bevordert
dan ook de hoogachting en het vertrouwen voor een leraar, die zich zoveel, door
geen enkele kerkelijke wet voorgeschreven, moeite geeft voor mensen, ook voor
die mensen, die niet tot zijn bijzondere zorg zijn aanbevolen". Meer dan een
kwart eeuw leidde Van Schagen met veel inzet en onvermoeide ijver het werk in
de door hem opgerichte zondagschool. Het 25 jarig bestaan ervan werd dan ook
op plechtige wijze herdacht op 24 juli 1842. Hij hield er een rede naar aanlei
ding van Spreuken 3:13a: "Welgelukzalig is de mens die wijsheid vindt". Van
Schagen schatte dat degenen die van zijn onderwijs gebruik hebben gemaakt op
meer dan 700, waaronder ook hen uit nabUlige gemeenten en van Rooms-katho
lieke gezindte.
Naast het predikantschap en zijn bemoeiingen met de zondagschool had Van
Schagen nog een bestuursfunctie in de classis Rotterdam van de Hervormde
kerk. Bovendien maakte hij deel uit van het in Capelle bestaande letterkundig
genootschap 'Leerzaam en eenvoudig'. Van dit genootschap was hij in 1820 de
medeoprichter en sindsdien tot aan zijn dood bekleedde hij het voorzitterschap.
Het archiefje van het genootschap, dat tot 1879 bestond, bevindt zich in het
archief van de burgerlijk gemeente Capelle aan den IJssel dat is ondergebracht
bij het Gemeentearchief Rotterdam.
Veel stof voor de dichtstukken van het genootschap is ontleend aan de onafhan
kelijkheidsoorlog van de Belgen. Daarbij is ook een redevoering van Van
Schagen van 12 november lR3ü over dit onderwerp. Hij hield toen een betoog
'dat orde de bron van alle geluk is, onder alle standen en kringen van de maat
schappij' en eindigde met een gedicht waarin de volgende verzen voorkomen.
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"Zo waarlijk helpe ons God almachtig!
Dit zweert heel Nederland eendrachtig,
getrouw aan Willem, Nassau 's zoon,
geen Belg doet ons die eed verbreken,
noch muitzicht in oud-Holland kweken;
wij scharen ons om Hollands troon".
"Zo zal door eendracht Neerland bloeien,
hier nieuwe welvaart vloeien,
beschikt door 's hoogsten liefde-hand;
ja, als wij orde en wet waarderen,
de godsdienst als ons steunpunt eren,
dan zeker bloeit ons Nederland".

Op 7 maart 1843 kwam er een einde aan het leven van deze Capelse predikant
uit de eerste helft van de 1ge eeuw. Vier dagen later werd hij hier begraven. Zijn
vriend, de Kralingse predikant, Anthonie Hendrikus Catharinus van Senus
(1807-1893), hield bij die gelegenheid een inleiding over Johannes 12:26: "Waar
Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn".
Ook in het Capelse Letterkundig genootschap 'Leerzaam en eenvoudig' heeft
men de overledene volgens de bewaard gebleven notulen van vrijdag 5 mei
1843, op bijzondere wijze herdacht. De verga
..; .. ii',",",. . _ .• ~j. .1
derruimte was voor die gelegenheid met rouwf
loers omhangen, terwijl de gewone voorzitters
stoelleeg stond en deze evenals de lezenaar met
de tafel waaraan het bestuur zat en het spreek
gestoelte met rouwkleden was overdekt.
Genodigden voor deze speciale sessie waren de
.. :':...~.:
:
{"."J;N{)OT:SOlj\.~P·· .
drie zonen van de overledene met hun vrouwen,
.
de predikanten uit de naburige gemeenten, de t-' .' .' ."!'):;t4::-'"lr..i/-IUpl'ri!/F . '-.'
leden van het gemeentebestuur, kerkenraad en ;~ee,f;7.ddlll ,,;Eenvoui!i9,}
bestuursleden van het Rotterdams Letterkundig
Genootschap 'Door vriendschap werkzaam
••
gebleven'. Van dit genootschap was Van
Schagen, zoals blijkt uit de notulen, 'lid van eer'.
Een drietal sprekers gaf daarna, al dan niet voor
zien van dichtregels, hun bijdrage waaronder
Dirk C. Kleij, die hier later burgemeester zou
worden. Namens zijn broers voerde tenslotte
ook de oudste zoon, Gijsbert Boele van Schagen
het woord en uitte zijn dank voor de hulde waar
mee zijn vader werd geëerd.
,

;~/!:p ~)/ 9;Ytlk?/;~,

t&;r;cpd!ir~
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Dit waren enige grepen uit het leven van een Capels predikant, die ruim ander
halve eeuw geleden ontsliep. In zijn leven en werken heeft hij veel voor de
Capelse bevolking mogen betekenen. Het leek passend, geachte toehoorders, in
het kader van uw huidige tentoonstelling in dit museum deze persoon uit de
Capelse kerkgeschiedenis vanavond - vanuit het 'Begraven verleden' van de
rijke archieven - eens voor het voetlicht te halen. Ik dank u voor u aandacht.
Arie van der Waal
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET
TEUN VERHOEVE
Teun Verhoeve is geboren in Schenkel in een huis dat later heeft moeten wijken
voor de nieuwbouwwijk Schenkel. Zijn ouders woonden daar aan de
Kralingseweg 3, pal naast de brug die Capelle scheidt van Rotterdam. Rond
1950 kocht hij het huis naast dat van zijn vader, Kralingseweg 5 voor f 6000.
Zijn vader was melkboer. En hij is daar mee doorgegaan. Dat was in de tijd dat
er vrije concurrentie was tussen de zeven melkboeren die in Schenkel werkten.
Zijn moeder liep naar de uitvoerder van de bouw van woningen om te vragen
wie de nieuwe bewoners waren. En daarna ging ze al deze potentiële klanten af
om ze als klant binnen te halen. Tot in Amsterdam toe. Het was de hele dag ren
nen, rennen, rennen. En als hij eindelijk bij zijn klant was, dan had die soms net
bij een andere melkboer gekocht. De dominees Van der Giessen en Pasveer had
den elk met drie melkboeren afgesproken dat ze om de maand mochten leveren.
Om zo weinig mogelijk teleurstelling bij leveranciers te veroorzaken. Maar Teun
Verhoeve vertelt dat hij die afspraak wel eens vergat. En dan was het soms wel
eens de vierde van de maand voordat hij bij de dominee kwam leveren. Zijn
moeder slaagde erin veel klanten te krijgen in IJsseloord, het kamp waar toen de
Ambonezen na hun komst uit Indonesië werden ondergebracht. Piet Molenaar
verkocht daar kippen en Max Feynenbuik groente. Er werd per week betaald op
zaterdagavond. Dan werd het altijd laat, soms wel 8 à 9 uur. Bij gladheid was
het gevaarlijk om met het paard en wagen van de gladde stoep af te rijden. Maar
bewoners van de galerijflats konden er soms ook wat van. Ze lieten Teun drie
of vierhoog terugkomen voor één fles yoghurt of drie eieren.

Paard en
melkwagen
van Teun
Verhoeve
de Kortekade. Arie Herfst (Arie de Ku) werkte in Keeten, Manus Schotte ver
derop aan de Kralingseweg. Eerst werkte Teun met een bakfiets en daarna met
een ponywagen. In de oorlog werkte hij met een carrier met massieve banden.
Jaap Hoogerwaard had een wagen waarbij hij zelf tussen de bomen liep om de
wagen voort te duwen. De wagen van Teun werd bij Den Hollander aan de
Hoofdweg geschilderd en kostte f 800. Het paard kocht hij voor f 400. Na 16
jaar rijden kreeg Teun er f 600 voor terug. Teun had een paar paarden zodat hij
elke dag van paard wisselde. Een paard beslaan met vier nieuwe hoefijzers kost
te toen f 12,50. Nu f 175. De klanten bewaarden brood en schillen om het paard
mee te voeren. 's Avonds liepen de paarden te grazen in de berm van de
Kralingseweg. Omdat er behalve de bus van Van Gog bijna geen verkeer was
liepen de paarden los in de berm van de Kralingseweg en de Berrnweg. Aan het
eind van de Kralingseweg bij het gemaal woonde Gerrit van de Ruit. Als de
paarden daar kwamen stuurde Gerrit ze terug. Ook alle buschauffeurs kenden de
paarden van Teun en reden daar voorzichtig langs. Die buschauffeurs van Van
Gog waren trouwens toch klantgericht. Je kon altijd voor de deur in- en uitstap
pen.

Veel producten werden geleverd in glas. Maar hij verkocht ook veel losse melk.
Die werd uit de bus in een pan geschept. Veel later kwamen er plastic zakken en
daarna pas de kartonnen pakken. Verder had hij steriele melk, taptemelk en volle
melk. Gortenpap en bloempap, kaas en Exota limonade. De kaas sneed hij zelf
en hij verpakte de stukjes in papier. Eerst had hij Kluit margarine. Later Remia
en rolletjes Gouda's GIOlie. De melk kwam los in bussen met de pap van de
Producent uit Gouda. Sterkenburg leverde hem kaas, eieren en boter kwamen
van Houwelingen uit Moordrecht. Als er een baby werd geboren gaf de melk
boer 10 eieren of een flesje slagroom cadeau. Voor de klantenbinding. Met kerst
werd er heel veel slagroom gegeten. Dat moest dan van tevoren worden besteld.
Op de dop (van zilverpapier) van de flessen stond de datum. Melk waar van de
datum bijna was verstreken was voor de klanten die slecht van betalen waren.
Volgens Teun is hij van het statiegeld arm geworden. Vanwege de grote concur
rentie werd er vaak geen statiegeld geheven. Maar werd er op gerekend dat de
lege flessen werden ingeleverd. Als de mensen soms niet thuis waren werd de
leverantie achterom gebracht. En dan zag Teun daar zijn flessen staan, gevuld
met olie of met spijkers. Op de scheepswerf leverde hij ook. Maar dan moest hij
wel de hele werf rond om alle lege flessen op te zoeken. Of er waren jongens die
de lege flessen achter van de kar pikten, om ze voor statiegeld weer in te leve
ren.
Daarna kwam in de vijftiger jaren de sanering, waarbij iedere melkboer zijn
eigen wijk kreeg. Teun kreeg een gedeelte van de Kralingseweg plus de nieuw
bouw tot achter aan de Bermweg. Zijn vader de rest van de Kralingseweg tot aan
HVC Nieuwsbrief zomer 2002 pagina 34

J

I

Toen Schenkel moest worden gebouwd werden de huizen van Teun en van zijn
vader onteigend. Voor dat huis met 500 m2 grond kreeg hij nu f 65.000. Hij
stopte toen ook als melkboer. Daartoe werd hij uit zijn melkwijk uitgekocht. Dat
leverde hem nog eens f 70.000 schadevergoeding op. Van die bedragen ging de
belasting nog af. Hij kreeg een huis toegewezen aan de Alkenlaan. Maar dat
stond Teun niet aan. Hij wilde niet in een flat. Zijn ome Jan wees hem op een
huis aan de Ringvaartweg. De heer Hekel van de gemeente werd ingeschakeld.
De bewoonster van dat huis wilde dolgraag naar de flat. De gemeente vond de
ruil goed en zo kwam Teun Verhoeve aan de Ringvaartweg. Even verder dan het
museumgemaal. Zijn schoonvader had een groentewijk. En Teun kocht een
groentewinkel. De concurrentie van de supermarkt in melkproducten was hem
te groot geworden.
Janny van Berkel- Otterspeer
Wim van den Bremen
9 mei 2002
HVC Nieuwsbrief zomer 2002 pagina 35

BEGRAVEN VERLEDEN
NIET VERGETEN MAAit BEHOUDEN.
Ten behoeve van de expositie 'Begraven verleden, niet vergeten maar
behouden' is door de commissie 'Oude begraafplaats' veel informatie ver
zameld. De commissieleden Bram Kurvink en Simon Paul hebben een deel
van die informatie gebruikt bij het samenstellen van een boekje, dat aan
de aanwezigen bij de opening van de expositie op 9 maart 2002 is uitge
reikt. Het aantal beschikbare boekjes was echter gering en hierdoor
slechts in het bezit van enkelen. Om toch alle HVC-Ieden in het bezit te
stellen van de inhoud van het boekje is de tekst, bewerkt en aangevuld, in
deze Nieuwsbrief opgenomen.

zijn tussen de graven in het koor en die in de kerk. Dat werd bepaald door schout
en kerkmeesters die ook vonden dat een graf in het koor waardiger was en hier
voor f 25,- moest worden betaald, f 15,- meer dan in de kerk. Voor een kinder
graf moest de helft worden betaald.

)

),

Begraven in- en bij de kerk.
Van oudsher werden de mensen
begraven in kerken of op het kerkhof
bij de kerk. Hoewel kerkvaders als
Johannes Chrysotomus en concilies
als dat van Braga in 563 het begra
ven buiten steden en dorpen bleven
propageren, kwam daar in de dage
lijkse praktijk niet veel van terecht.
Eerst aangetrokken door kerken bij
de graven van martelaren en later
door het gewijde karakter van het
gebouw zelf, vonden begrafenissen
steeds meer in- en bij kerken plaats.
In het oud-archief van de Hervormde
Gemeente is een lijst aanwezig met
namen van gegoede burgers waarop
staat aangetekend dat er vanuit hun
bezit, na hun dood, jaarlijks op een
bepaalde dag aandacht moest wor
den geschonken aan hun zielenheil.
Die lijst stamt uit de periode van voor
de kerkhervorming (1440-1525).

De burgerlijke begraafplaats bij de Dorpskerk
Met betrekking tot het begraven in- en de begraafplaats bij de kerk bestonden in
ons land, voor het tot stand komen van de begraafwet, verschillende voorschrif
ten die in al_gemene en provinciale verordeningen en ministeriele aanschrijvin
gen opgenomen waren.
De grondslag van die voorschriften was hier te lande uitvoerbaar, zo verklaarde
het decreet 23 Prairial XIIde jaar op 12 juni 1804. De wetten tegen het begraven
in kerken werden pas echt van kracht toen Nederland op 1 januari 1811 bij het
Franse Keizerrijk werd ingelijfd. Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1813
echter werd het decreet voorlopig buiten werking gesteld. Dit omdat in sommi
ge gemeenten ondanks het verbod toch in kerken werd begraven~ In "1825 werd
op 'Konings last' door het departement van Binnenlandse Zaken een commissie
van geneeskundigen benoemd die moest onderzoeken of het begraven in kerken
als nadelig voor de gezondheid diende te worden beschouwd. Naar aanleiding
van het onderzoek werd het besluit van 22 december 1813 ingetrokken, met de
herleving van het decreet van 23 Prairial XIIde jaar tot gevolg. Het Koninklijk
Besluit van 22 augustus 1827 verbood met ingang van 1 januari 1829 het begra
ven in de kerk. Toch duurde het nog even voordat iedere gemeente een eigen
begraafplaats had.
Bij acte van 10 september 1828 kwamen de kerkvoogden met het Capelse
gemeentebestuur overeen een deel van het kerkhof bij de kerk voor f 500, - in
eigendom aan de gemeente af te staan en daar een burgerlijke begraafplaats in te
richten. Daarnaast werd het zogenaamde 'benenhuis, voorheen gebruikt als
spuithuis, alsook onder meer baren, doodskleden, schoppen en spaden' overge
dragen. Voor de te derven begrafenisopbrengsten ontving de kerk als schade
loosstelling een bedrag van f 130, - per jaar. Voor het luiden van de klok, bij
begrafenissen, mocht ook een bedrag in rekening worden gebracht.

Grafsteen in de Dorpskerk
(foto J. de Gier)

Ook na de reformatie vonden de doden hun laatste rustplaats in de kerk of op het
kerkhof. In de Dorpskerk aan de Kerklaan liggen in het koor nog restanten van
grafstenen. Één daarvan is van Marrigje Cornelisdochter die op 14 mei 1644
werd begraven. Zij was de vrouw van Capelle's derde predikant, Coenraad
Markinus.
De grafboeken van de gemeente (1591-1828) vermelden, met hiaten, de namen
van hen die in de kerk of op het kerkhof zijn begraven. Hierin ook de namen van
Capelle's eerste predikant Petrus Johannis de Schrijver en zijn echtgenote
Grietje Maertensdochter. Beide zijn in de Dorpskerk, op resp. 1 april en 13 mei
1604, in het tiende graf begraven.
Een ander document, gedateerd 16 juni 1669, laat zien dat er onderscheid moest
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De Burgelijke Begraafplaats der Gemeente Cappelle
en het Slot te Cappelle op d' Ijssel.
'De Ondergeteekenden Burgemeester Assessoren en Leden van den
Gemeenteraad van Cappelle en het Sloth te Cappelle op d'IJssel ter Eene en
Kerkvoogden en Notabelen van de hervormde Gemeente aldaar ter andere Zijde.
Verklaren bij deze ingevolge Letter C van Zijner Majesteits Besluit, vervat in de
dispositie van de Edele Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland, de dato achtentwintig Augustus achttienhonderd Zeven en twintig N
1782/17271 GS: ?? Provinciaal blad 1732 en onder approbatie van de Edele
Groot achtbare Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd zijn overeengekomen
nadat men de opbrengst van het begraven gedurende de laatste twaalf jaren en
bevonden dat het zelve heeft bedragen Eenhonderd Drie en Veertig Guldens
Zeven en dertig en een halve cents. Dat te beginnen met den Eersten January
achttienhonderd negen en twintig, wanneer het begraven in de Kerken ConfOlm
het gemelde Besluit zal op houden, eene Burgerlijke begraafplaats zal zijn aan
gelegd door de plaatselijke Gemeente ten behoeve van de hervormde Gemeente
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beide voornoemd, zal worden betaald in eens tot Schadeloosstelling voor het
gemis van de opbrengst van het begraven in gezegde Kerk eene Somma van
Honderd en dertig Gulden S' jaars waarvan de laatste betaaldag voor het eerste
jaar zal verschijnen op den laatsten December achttienhonderd negen en twin
tig. Op deze wijze verklaren wij Ondergeteekenden te zijn overeengekomen en
ons te verbinden ingevolge van de wet en de tweede Ondergeteekenden van het
vorderen van alle verder Aanspraak op schadevergoeding ter zake vermeld te
renuntieeren.
Gedaan en dubbeid Geteekend twee Eensluidenden te Cappelle op d'lJssel voor
noemd den tienden September achttienhonderd Acht en twintig.
als Kerkvoogden

als Notabelen

als Burgemeester
en Leden van den Gemeenteraad

D. Kley
Arie Kok
W van Cappellen
niet leesbaar
niet leesbaar

WHoogendijk
W van Cappellen
Arij van Cappellen
Lot Brouwer
Willem in 't Hout
WO.A. Lans

D. Kley
WHoogendijk
W van Cappellen wz
WO.A. Lans

'Het Register, houdende aanwijzing der Lijken en Klassen, waarin dezelven van
den Ie januari 1829 af, en vervolgens zijn begraven Op de Burgelijke
Begraafplaats der Gemeente Cappelle en het Slot te Cappelle op d'lJssel.
Bevatte: Namen den overledenen Plaats van begraving in gedeeld in 4 klassen
met de letters A, B, C.
Het register van het begraven der Lijken op de Burgerlijke begraafplaats binnen
de gemeente Cappelle op d'lJssel 'begonnen in den jaren 1829'. Het woord 'nihil'
werd gebruikt als men van de armen werd begraven. In 1874 zie je in het regis
ter 'gratis' gebruikt gaan worden als men geen geld bezat

In het jaar 1829 zijn op de Burgerlijke Begraafplaats der Gemeente Cappelle en
.••. " _ a m~.

C
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het Slot te Cap
pelle op d' IJssel
36 overledenen
begraven in de
diverse klasse,
waarvan de mees
te begraven wer
den in de 4e klas
se.
Op I
1874 is
gerlijke
plaats

augustus
de Bur
Begraaf
gesloten

Kerklaan
ca. 1985
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Zerk van Dirk Kley.
Anno 1856
(joto J. de Gier)

waarna de grond,
tegen restitutie van
de eerder betaalde
koopsom, weer aan
de kerkelijke ge
meente werd overge
dragen. De Kerk
voogden en Nota
belen ontvingen van
Burgemeester
en
wethouders hierover
een dienstbrief, ge
dateerd 20 augustus
1874. De aanwezige
graven bleven, zoals
in 1828 bepaald,
gedurende nog twin
tig jaar onaange
roerd.
Naast het koor van
de
Dorpskerk
(noordkant)
ligt
thans nog steeds de
zerk van Dirk Kley
(zie foto) met als
opschrift: De dank
bare ingezetenen,
Dirk Kley, Ridder
der orde van den ned. Leeuw, Oud Burgemeester van Cappelle op d' lissel.
A1856.
De Algemeene Begraafplaats Nijverheidstraat te Cappelle op d'IJsseI.
Vanaf 3 november 1873 lagen er een bestek en tekeningen ter inzage voor de
nieuw aan te leggen begraafplaats aan de Nijverheidstraat. Aanbesteding, voor
het leveren van het benodigde zand, aardewerken, het bouwen van een lijken
huis met bergplaats, ijzeren afsluithek en enige rasterwerken, vond plaats in het
gemeentehuis op 12 november 1873. Op 15 maart 1874 werd het geheel opge
leverd, waarna de begraafplaats op 1 mei 1874 in gebruik werd genomen. In
februari 1893 is er een aanbesteding geweest voor een uitbreiding van de
begraafplaats. De firma Rolloos kreeg de opdracht. In 1922 werd de begraaf
plaats opnieuw uitgebreid.

'De algemeene begraafplaats is verdeeld in vier klassen, benevens een gedeelte
waarop het recht van begraven voor onbepaalden tijd kan worden verkregen. De
klassen zijn van elkander gescheiden door heesters. De verdeeling der klassen in
graven is aangewezen door paaltjes, deels voorzien van letters, deels van cijfers'.
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De oude begraaf
plaats aan de
Nijverheidsstraat
(foto J. de Gier)
Mevrouw J. Oude
naarden, Nijver
heidstraat 204, was
rond 1950 sleutel
bewaarder van de
oude begraafplaats.
Dagelijks opende
en sloot zij geheel
belangeloos
het
toegangshek.
In
een brief aan haar schrijft het gemeentebestuur: 'Het wordt door ons als gemis
gevoeld, dat op Zondagen geen bezoek aan de graven kan worden gebracht,
doordat het toegangshek is afgesloten. Wij zouden hierin gaarne verandering
brengen. Bij wijze van proef zouden wij de toegang tot de begraafplaats vrij wil
len laten en het van de gedragingen laten afhangen of de openstelling te hand
haven is'. Op 10 augustus 1950 maakte het gemeentebestuur bekend dat het toe
gangshek, bij wijze van proef en gedurende één maand, ook op zondag van 9 tot
18 uur werd opengesteld. Zeger Verwaai onderhield begin jaren vijftig de
begraafplaats. Na hem kwam Boudewijn Huisman die twintig jaar lang er graf
delver was.
In oktober 1954 begon de gemeente met een onderzoek dat moest uitwijzen of
het wel- of niet mogelijk was de begraafplaats uit te breiden. Verschillende
instanties hielden zich er mee bezig maar tot een raadsvoorstel kwam het niet.

In de jaren 1963,'65,'66,'68 werd er door de gemeente besloten de 3e klasse aan
de oost- en westzijde te ruimen. In 1970 en '72 werd de 2e klasse aan de west
zijde geruimd t.b.v. 3e klasse.
Op 30 januari 1969 verstuurden Burgemeester en wethouders van Capelle aan
den IJssel een brief aan de gemeenteraad met als onderwerp: vervanging berg
plaats op de begraafplaats Nijverheidstraat. 'De op de begraafplaats aan de
Nijverheidstraat staande accommodatie voor het personeel, tevens dienende
voor berging van het materiaal, verkeert reeds geruime tijd in een desolate toe
stand. Aangezien door het treffen van eenvoudige voorzieningen geen afdoende
oplossingen worden verkregen, geven wij er de voorkeur aan het bestaande
gebouwtje te slopen en te vervangen door een semi-permanent houten gebouw.
Wij achten dit verantwoord omdat de nieuwe begraafplaats nog moet worden
aangelegd en omdat ook na aanleg daarvan de bestaande begraafplaats nog
gedurende reeks van jaren gehandhaafd zal blijven'.
Het voorstel tot het gesloten verklaren van de algemene begraafplaats aan de
Nijverheidstraat. Verzameling 1974, nummer 8/a 22 januari 1974.
Aan de gemeenteraad,
'Nu de nieuwe algemene begraafplaats aan de Schollevaarseweg binnenkort
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in gebruik kan worden genomen is het noodzakelijk zich te beraden over het
beleid dat voortaan ten aanzien van de aan de Nijverheidstraat gelegen
begraafplaats zal worden gevoerd enz.. Er is echter een omstandigheid, die
de sluiting en opheffing zal nopen. Volgens het bestemmingsplan Capelle
West, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 1960, is het terrein waar
thans deze begraafplaats gelegen is gereserveerd voor de aanleg van ver
keerswegen en waterstaatswerken. Het ligt in de bedoeling om ter plaatse
een tweede waterkering aan te leggen. Dit voornemen kan niet worden uit
gevoerd zolang de begraafplaats als zodanig in stand blijft. Sluiting en
opheffing is derhalve een gevolg van planologische maatregel, enz..
Ingevolge het bepaalde bij artikel 25, eerste lid van de Wet op de lijkbezor
ging moet een gesloten begraafplaats gedurende tien jaren onaangeroerd
blijven liggen, enz.. Uitgraving ter meerdere diepte is binnen dertig jaren na
de sluiting niet dan met een vergunning van Gedeputeerde Staten geoorloofd
enz.. Het is dan ook raadzaam tot sluiting over te gaan zodra de nieuwe
begraafplaats in gebruik kan worden genomen. Wij verwachten dat dit op 1
mei 1974 het geval zal zijn'.

Op 1 mei 1974 werd de begraafplaats aan de Nijverheidstraat inderdaad geslo
ten en de nieuwe begraafplaats aan de Schollevaarseweg in gebruik genomen.
Het monument.
Op de begraafplaats aan
de Nijverheidstraat staat
een eenvoudig monu
ment ter nagedachtenis
aan vier Capelse solda
ten die aan het begin van
de
Tweede
Wereldoorlog elders in
het land zijn gesneu
veld. Het waren Jan van
der Schelling, Teunis
Jongeneel,
Cornelis
Butter en Hendrik van
Gorkum. Het monument
is gerealiseerd op initia
tief van een burgerco
mité bestaande uit ds. J.
Kars, H. Wegeling jr., L.
Bode, C. op den Brouw,
S. Buys, H. de Jong, L.
Stolk jr. en M. Visser.

Het monument voorde
gevallenen op de oude
begraafplaats.
(foto: J. de Gier)
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Op 13 juli 1940 vond de herbegrafenis van de gesneuvelden plaats. Zaterdag 12
oktober 1940 werd het monument plechtig onthuld. In zijn rede sprak
Burgemeester J. Verloop de volgende woorden: "Wij hebben Uw brief aan den
Raad in den zak, waarbij U dit monument overdraagt aan de Gemeente. Ik geef
u de verzekering, dat ik in deze doen zal, wat mogelijke is. En uit volle overtui
ging, durf ik hier reeds mede te deelen, dat de Gemeente met groote blijdschap
en erkentenis dit monument aanvaardt. En dat zij in haar Notulen zal laten opne
men, dat altijddurend het onderhoud door de Gemeente op zorgvuldige wijze zal
plaats vinden. En dat de bloembakken zullen gevuld zijn, zoolang dat eenigszins
mogelijk is, wat de natuur betreft, met die bloemen, die bij dit graf passen".
In zijn dankwoord bedankte Ds. J. Kars "Den Burgemeester hartelijk voor de
aanvaarding van het monument en de belofte, dat de kinderen van der Gemeente
in zorg en hoede van den Burgervader veilig zijn geborgen. Voorts brengen wij
onzen hmtelijke dank aan de Heer Munne, den beeldhouwer uit Rotterdam, die
dit monument heeft vervaardigd; een monument waarvan hem alle lof en eer
toekomt; niet alleen wat het ontwerp betreft, maar ook de uitvoering van het
geheel tezamen".
Naast het toegangshek van de begraafplaats staat een bordje van de
'Oorlogsgravenstichting'. Het gaat hier om het graf van Leendel1 Ment. Dit graf
bevindt zich een twintigtal meters ten noorden van het monument en wordt
onderhouden door de Stichting die ook gm'ant staat voor het behoud ervan. Op
de grafsteen staat Gevallen voor het vaderland, L. Ment, 22-11-1921 / 12-9
1944.
Op 6 maart 1989 is door de gemeenteraad besloten voortaan de jaarlijkse doden
herdenking bij het monument op de oude begraafplaats te laten plaatsvinden.
Een jaar later, 5 maart 1990, werd het besluit genomen de ruimte rond het monu
ment te vergroten en daarnaast een tweede toegang aan te leggen. De herdenking
op 4 mei wordt ieder jaar georganiseerd door het gemeentebestuur.

binnen afzienbare tijd vol zou zijn. De gemeenteraad stelt op 6 april 1964 het
bestemmingsplan 'Zevenkamp' vast, waarin opgenomen een nieuwe begraaf
plaats aan de oostkant van de Schollevaarseweg, tussen de spoorbaan en de
Hoofdweg. De benodigde grond wordt gekocht van 3 paIticulieren, waaronder
de boerderij 'De Zevenkamp' van Van der Dussen.
Op 19 augustus 1966 brengt de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
te Arnhem een eerste ontwerpplan ter kennis aan het gemeentebestuur. Het beno
digde krediet wordt op 4 december 1967 door de gemeenteraad beschikbaar
gesteld. Op 11 november 1968 krijgt de Heidemaatschappij de opdracht om fase
1C bestekskIaar te maken, gevolgd door opdrachten om het terrein op te hogen
met zand. Tijdens de raadsvergadering van 4 februari 1974 wordt besloten de
begraafplaats 'Schollevaar' te noemen. Op 1 mei 1974 is de begraafplaats in
gebruik genomen. Het adres veranderd in de eerste helft van de tachtiger jaren
van Schollevaarseweg in Burgemeester Schalijlaan.
De begraafplaats lag geïsoleerd, ver verwijderd van de bebouwing en was slecht
bereikbaar. Met de aanleg van de wijk Schollevaar werd pas in 1978 een begin
gemaakt. Er werd dan ook 'op Schollevaar' weinig begraven. Vanwege de nade
lige exploitatie besloot de gemeenteraad op 2 februari 1987 de begraafplaats te
privatiseren en deze voor een periode van 99 jaar in erfpacht te geven aan de
'Stichting Begraafplaats, crematorium en uitvaartcentrum Schollevaart i.o.'. Bij
Koninklijk Besluit, d.d. 19 november 1987, werd aan de gemeente ontheffing
verleend van de verplichting om minstens één algemene begraafplaats te heb
ben. Op 1 januari 1988 was de privatisering, die in de landelijke pers veel aan
dacht kreeg, een feit. De Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal discus
sierde uitgebreid over de privatisering van de begraafplaats Schollevaar. Het pri
vatiseren van een algemene begraafplaats was nieuw voor Nederland.

Capelse Indiëgangers vervullen in 1955 een ereplicht in het voormalig
Nederlands-Indië. Vier van hen, Paulus van Gorkum, Dirk Groen, Herman van
der El en Jacobus Iedema, sneuvelden in de strijd. In 1985 richten de heren J.J.
van Campen, H.W. de Wit en S.J.J. de Frétes het comité Oud-Indiëgangers op,
met als doel voor de in Indië gesneuvelde kameraden een gedenkteken op te
richten. Het comité benadert de Capelse kunstenares Heleanne van Andel om
hier een ontwerp voor te maken. De gemeente Capelle aan den IJssel bericht de
heer Van Campen: 'Het initiatief van uw comité oud-Indiëgangers, om gedenk
platen te plaatsen bij het oorlogsmonument in Capelle-West, is door ons positief
ontvangen. Het ontwerp voor deze gedenksteen hebben wij goedgekeurd. De
gekozen steensoort en het lettertype dienen qua stijl en grootte te passen bij het
bestaande monument, waardoor de noodzakelijke uniformiteit wordt gegaran
deerd. Belangrijk is dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, juist omdat de
gemeente de verplichting op zich heeft genomen van het eeuwig durend onder
houd van het monument'.

Crematorium Schollevaar.
In 1969 blijkt, tijdens gesprekken met de gemeente Rotterdam, dat er behoefte
is aan de bouw van een tweede crematorium in de agglomeratie Nieuwe Maas.
Op 25 september 1969 deelt de commissie voor Volksgezondheid, Sport en
recreatie mee dat zij zich in principe kan verenigen met de bouw van een cre
matorium
in
Capelle aan den
IJssel. In april
1971
wordt
door deze maat
...
schappij
een
~~
voorstudie uit
gebracht voor
het bouwen van
een crematori
um
op
de
begraafplaats
Schollevaar.

De begraafplaats Schollevaar
Al in 1962 start de gemeente met de voorbereidingen voor de aanleg van een
nieuwe begraafplaats. Dit omdat de oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat

De in maart
1988 opgerich
te Stichting Be-
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graafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar werd in november
1990 overgenomen door de Stichting Crematorium Capelle aan den IJssel.
Daarna kon snel worden begonnen met de bouw van een crematorium. Op 5
april 1991 werd de Ie paal geslagen waarna het crematorium begin 1992 offi
cieel in gebruik kon worden genomen.

Tenslotte
De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel is voor het behoud van de oude
begraafplaats aan de Nijverheidstraat en wil deze graag op de (toekomstige)
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zien. Op de oude begraafplaats komen
we, op de vele vaak ruim honderd jaar oude grafmonumenten, bekende Capelse
familienamen tegen; Vuijk, Nolen, Van Cappellen, Mijnlieff, Van der Ruit, enz..
De begraafplaats behoort dan ook zeker tot de geschiedenis van Capelle aan den
IJssel. Niet in de laatste plaats omdat het monument voor de gevallenen er staat,
net als er een graf van de Oorlogsgravenstichting ligt. Daarnaast is het zo dat
begraafplaats net zo goed tot ons cultuurbezit behoort als de Dorpskerk en de
andere (Rijks)monumenten in onze gemeente. Bovendien bestaat er een toene
mende belangstelling voor onze dodencultuur. Laten wij daarom zuinig zijn op
ons 'Begraven verleden'. Niet vergeten maar behouden en onderhouden!!
Bram Kurvink
Simon Paul
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Links het
grafmo
nument
van
Johannes
Nol e n
W z n ,
stichter
van
de
Van Cap
pellen
stichting
en rechts
het graf
monument
van Anna
Maria van
Cappellen ~N~
(Foto's J. I'I!
de Gier)
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OPEN DAG GEMEENTEARCIDEF ROTTERDAM.
Sinds 1977 worden de archieven van de gemeente Capelle aan den Ijssel,
voor zover ouder dan 1949, bewaard bij het Gemeentearchief Rotterdam.
De overgebrachte archieven zijn ingevolge art. 7 van de Archiefwet 1962
openbaar. Een aantal HVC-Ieden zijn niet onbekend met de archiefbe·
waarplaats aan de Hofdijk 651 in Rotterdam. Regelmatig wordt door hen
een bezoek gebracht aan een van de studiezalen, in verband met onder
zoek naar een stukje Capelse geschiedenis of de genealogie van de familie.
Zaterdag 28 september 2002 kan iedereen gaan bekijken waar het Capelse
archief wordt bewaard. Het Gemeentearchief Rotterdam organiseert dan een
Open Dag. Tijdens een rondleiding is het mogelijk een kijkje achter de schermen
te nemen en worden diverse afdelingen bezocht. Uit de collectie zijn die dag
diverse topstukken te bewonderen en worden er historische films vertoond. Veel
aandacht zal
worden
be
steedt
aan
tweehonderd
jaar archiefwe
zen. Ook de
digitale ont
wikkelingen op
archiefgebied
komen
aan
bod. Op com
puters kunnen
diverse digitale
~ programma's
worden
g
eraadpleegd en
wordt de digi
tale notariële
database 'Acte
de Presence'
toegelicht. No
teer de datum
vast in uw
agenda.
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Aanbevolen!
Paul Weyling

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROZENBURCHT

DE RODE LEEUW IS DOOD (2)

Het vervolg archeologisch onderzoek van het Bureau Oudheidkundig
Onderzoek Rotterdam (BOOR), op het telTein van de voormalige openbare lage
re school 't Slot/IVEC aan de Rozenburcht (zie HVC-Nieuwsbrief, jrg. 15, nr. 4,
blz.24), heeft geen nieuwe vondsten opgeleverd. Daarnaast is vastgesteld dat de
in 2000 opgegraven dam uit de Romeinse tijd, zich niet tot buiten het toen
onderzochte stuk grond uitstrekt. Geen reden dus om opnieuw te gaan graven.
Jammer! Echter, wie weet, komen er nog interessante zaken aan het licht als de
rest van het Rozenburchtgebied bouwrijp wordt gemaakt. Tenslotte stond hier
ooit een galg en werd het gebied tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw
Galgenkamp genoemd.
Paul Weyling

'De Rode Leeuw is dood' schreef ik in de
laatste HVC-Nieuwsbrief van 2001 (jrg.
15, nr. 4, blz. 61). Een brand op 5 augus
tus 2001 legde de houten aanbouw van de
oude herberg volledig in de as. Het monu
mentale gebouw zelf werd gered. Amper
zes weken later, tijdens de sloop van de
restanten van de aanbouw, stortte het 266
jaar oude pand in. Het ging daarmee als
nog verloren.

DE TOORTS (2)
De toorts (zie HVC-Nieuwsbrief jrg 16,nr.1,blz.12) wordt niet terugge
plaatst op het Dief- en duifbuisje. Dat is het advies van mevrouw ir. A. de
Groot van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die samen met een
collega op 24 april 2002 een bezoek aan het Dief- en duitbuisje heeft
gebracht.
De toorts, een foto van het Dief- en duifhuisje uit 1915
en een aquarel uit de jaren dertig, werden die middag
uitgebreidt bekeken. Hierbij was ook de heer G.
Benningshof van de gemeente Capelle aan den IJssel
aanwezig, evenals Aad de Bruin en Paul Weyling van de
HVC. Vastgesteld werd dat de in de jaren vijftig gevon
den en vorig jaar terugbezorgde toorts, eerder op het
Dief- en duifhuisje heeft gestaan. Verder bleek dat de
toorts niet compleet was. De voet, vermoedelijk van
ijzer of steen ontbreekt. De ontbrekende voet en de van
dalisme gevoelige plaats van het Dief- en duifhuisje, is
er de reden van dat mevrouw De Groot adviseerde de
toorts niet terug te plaatsen. Door haar werd voorgesteld
de toorts, vergezeld van een goede foto enlof een reproductie van de aquarel,
met een korte verklarende tekst in een vitrine te plaatsen. Mevrouw de Groot
zegde verder toe binnen haar dienst aan een deskundige te vragen wat de toorts
zou moeten voorstellen en hoe deze dan werkelijk moet worden genoemd.
Later, bij het bestuderen van oude pentekeningen, bleken er op het laatste Slot
van Capelle ornamenten te staan die vrijwel gelijk zijn aan de vorm van de
toorts. Wie weet, is het een symbool van kasteelheer en koopman Johan van der
Veken? Of één van de kasteelheren na hem? Word naar ik hoop, vervolgd!

De gebeeldhouwde rode leeuw, die rechts naast de voordeur in de gevel was
gemetseld, werd gered. Hij ligt nu bij de eigenaar opgeslagen. Kort na het deba
cle waren er al plannen voor herbouw. De voorgevel van het nieuwe pand zou er
dan net zo uit komen te zien als die van de oude Rode Leeuw, inclusief de gered
de gebeeldhouwde rode leeuw. Het terugplaatsen van de gevelsteen is een eis
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze stelde in de sloopvergunning
voor de restanten van de oude herberg, dat 'De gevelsteen dient te worden
behouden en in de voorgenomen (her)bouw van het pand 's Gravenweg 379 te
worden geplaatst'.
Helaas is halverwege de maand april bekend geworden dat de eigenaar van her
bouw afziet. Het 1948 m2 grote en kaalgeslagen stuk grond staat sindsdien te
koop. De belangstelling is groot, zowel van particulieren als van projectontwik
kelaars. Een zorg en onzeker is: wat er gaat gebeuren? De huidige bestemming
van de grond is echter horeca. De kans dat er een projectontwikkelaar komt die
De Rode Leeuw wil herbouwen lijkt daarom wat groter dan dat de grond wordt
verkocht aan iemand die er één of meer woningen wil neerzetten. Woningen
mogen er immers zonder een wijziging van het bestemmingsplan niet worden
gebouwd en het wijzigen van zo'n plan duurt jaren.
Wat er ook op de locatie van De Rode Leeuw zal worden gebouwd: Belangrijk
is dat het historisch karakter van de 's Gravenweg behouden blijft. De
's Gravenweg is een monument op zich en verdient onze zorg. Daarnaast zal er
over de gebeeldhouwde rode leeuw moeten worden gewaakt. Deze gevelsteen is
nog steeds Rijksmonument en blijft dat, zo heb ik begrepen van de Rijksdienst.
De enige herinnering
nog, aan een eeuwen
oude herberg!
Paul Weyling

Paul Weyling
De Rode Leeuw in de
jaren '50
(Foto: 1. de Gier)
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WATERSNOOD 1953
Voor de expositie '1 februari 1953' zijn Henk van de Marel, Cor van Maanen en
Paul Weyling nog op zoek naar materiaal. Wie beschikt er over foto's, docu
menten en andere relevante zaken die met de rampnacht in Capelle hebben te
maken? Of over de dagen en het herstel van de dijk, woningen en fabrieken?
Evacués die vanuit Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden in
Capelle zijn ondergebracht en na de ramp zijn hier gebleven, worden uitgeno
digd hun verhaal te vertellen of op te schrijven. Wat hebben ze meegemaakt?
Hoe zijn ze in Capelle ontvangen? Waar zijn ze ondergebracht geweest?
Waarom zijn ze hier gebleven? Waar komen ze vandaan? Mogelijk kennen zij
weer evacués, die teruggekeerd zijn naar de plaats van herkomst en over hun
belevenissen vóór-, in- en na Capelle willen verhalen. Daarnaast is er interesse
voor de belevenissen van Capellenaren zelf in en na de rampnacht.
Reacties graag aan de heren Henk. van der Marel (tel. 010- 4471442) of Cor
van Maanen (tel. 010- 4581198) of Paul Weyling (tel 010-4501219).
Paul Weyling

ROUWSTOET OP FLORIADE.
Op zaterdag 13 juli 2002 zal op de Floriade in de gemeente Haarlemmermeer
een bijzondere rouwstoet te zien zijn. In deze stoet onder andere een eerste klas
begrafenis met alles erop en eraan. Verder een begrafenis van iemand die, bege
leidt door het Leger des Heiis, van de 'armen wordt begraven'. Bijzonder is ver
der dat in de stoet de lijkwagen meerijdt die is gebruikt bij de begrafenis van
Elvis Presley. De stoet, die wordt georganiseerd door het Nederlands
Uitvaartmuseum, rijdt die zaterdag om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.
Paul Weyling

GEVRAAGD: VRUWILLIGER.
Vrijwilliger gezocht die, 1 maal in de 14 dagen op maandagmorgen, wil hel
pen met het registreren van goederen in het depot van de HVC aan de
's Gravenweg 325. Wie helpt? Bel (010)-4519552 en meldt u aan bij depotbe
heerder Teun Verkaik.
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