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DORPSSTRAAT 160 

Volgens een reisbeschrijving van ca. 1800 was Capelle als men van 
Rotterdam komt het eerste Dorp het welk aan de Rivier den IJssel wordt 
gevonden. Ruim anderhalf uur gaans van gemelde stad; ruim twee uren van 
de stad Gouda, en een klein uur, ofgroote drie quartier van Kralingen. In 
dat Dorp kochten mijn vrouwen ik in 1986 ons huis: Dorpsstraat 160. 
Hiervan ziet u op de voorzijde van deze Nieuwsbrief een afbeelding van de 
aquarel die kunstschilder Henri Kappers in 1992 voor ons maakte. 

Wij ontdekten na aankoop dat op een gording Anno 1792 staat geverfd. 
Uiteraard wilden wij proberen uit te vinden in hoeverre dit jaartal juist was. Een 
geraadpleegde terzake deskundige expert meende aan de hand van de afmetin
gen van de ramen in de achtergevel het huis te dateren op de tweede helft van de 
achttiende eeuw. Een absoluut bewijs dat 1792 inderdaad het bouwjaar van dit 
huis aangeeft is niet gevonden. Maar zoals u zult zien wijzen alle tekenen er wel 
op. 

Via het kadaster konden we het eigendom vaststellen tot 1832, toen dit belang
lijke instituut operationeel werd. Adrianus van Cappellen Wzn en Adriana 
Verhagen bleken de eigenaars te zijn. Maar welke Van Cappellen was dit? Er 
waren er zo veel. We begonnen (dus) een onderzoek naar de genealogie Van 
Cappellen, waarbij wij belangIijke vOOitgang maakten toen we de beschikking 
kregen over een reeds gemaakte gedeeltelijke stamboom Van Cappellen. Er zijn 
nogal wat lacunes, zodat we ons inmiddels ook op dit 'project' hebben gewor
pen. De zeer grote familie Van Cappellen is te belangIijk geweest voor het dorp 
Capelle om niet te proberen hier meer over te weten te komen. 

Voor ons vervolgonderzoek omtrent het eigendom moesten we naar het 
Gemeentearchief van Rotterdam waar alle oude documenten uit Capelle worden 
bewaard. We begonnen met uit te zoeken of de kadastrale nummering corre
spondeelt met de van gemeentewege gehanteerde huisnummers; het antwoord 
was negatief. De huidige huisnummeling werd in 1920 ingevoerd; daarvoor had 

ons huis nummer 
Bl39 en in 1807 
N(=nieuw)73. In 
1807 bedroeg het 
totale aantal Capelse 
huisnummers 193, te 
beginnen met num
mer 1 in Keeten. 

- ( <-. 

~I 

Dorpsstraat 160. 

Tekening: 
L. Molendijk 

Tenslotte vonden we na het dOOluemen van een paar honderd oude akten min of 
meer wat we zochten. 

Het huis moet zijn gebouwd voor rekening van Pieter Verhagen en zijn vrouw 
Dirkje Jongejan. Verhagen woonde tot 1792 in de Oude Plaats; zijn ouders 
Philip(pus) Verhagen en Alyaantje Ouweleen, op de dijk in het Dorp. Op 18 juli 
1791 verkocht Pieter Verhagen aan Jacob Bravenboer enkele huizen in de Oude 
Plaats waaronder Verhagens eigen woning. 
Op 23 december van datzelfde jaar kocht Pieter Verhagen van Mij van Dam een 
HU/js en Erff Staande en Leggende op dezen Dorpe, Strekkende van den dijk aft, 
zuijd op. tot in den ]Jssel toe, belend ten oosten Arij Brouwer; ten westen Philip 
Verhaagen. Dankzij de namen van deze buren konden we dit huis situeren. Het 
is aannemelijk, dat Pieter Verhagen zijn nieuwe aankoop - die Van Dam tot 1 
mei 1792 had verhuurd waarna overdracht zou volgen - vervolgens heeft ge
sloopt om er zijn nieuwe woning, nu ons huis, op te zetten. 
Alij van Dam was touwspindier. De touwslagerij van de familie Van Dam 
bestond reeds in het midden van de zeventiende eeuwen heeft voortbestaan tot 
in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw. De touwbaan is - vrijwel com
pleet - aan de H.Y.C. geschonken. 

De tegenprestatie van Verhagen bestond hieruit, dat hij aan Van Dam een Huijs 
Schuur en Erff staande en leggende op dezen Dorpe strekkende van de Wed: 
Witte van Cappellen afloost op moest leveren. Deze weduwe woonde op num
mer 77. De ruil tussen Verhagen en Van Dam geschiedde niet geheel met geslo
ten beurs, want Van Dam moest f 300 in contanten bijbetalen: dat den Kooper 
aan den Verkooper op het Doen van het Transport gereed zal betalen drie hon
dert guldens. 

Tot 1807 is er verder niets over huis nummer 73 of de bewoners teruggevonden. 
Westelijk van Verhagen woonde toen schout Pieter van Cappellen met zijn 
vrouw Jannetje Zeeuw. Zijn oostelijke buurman was de arbeider Jan Dekker met 
zijn gezin. Verhagen had toen een boerenbedrijf bestaande uit een huis, erf, tuin 
en stal, gelegen in de buitengors. Hij was bouwman, boer, met 13 morgen wei
deland in eigendom (een morgen was 600 roeden of ca. 8.515 m2 groot). 
Dankzij dit land was 
hij in 1792-1794 ook 
een van de schepenen 
geweest. Verder bezat 
hij koeien, 2 paarden 
en 4 schapen, waar
over hij fiscaal werd 

Dorpsstraat om
streeks 1925, rechts 
Dorpsstraat 160. 

Foto: verzameling 
Ger Mulder 
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aangeslagen. Hij was inmiddels weduwnaar en bewoonde het huis met 1 kind en 
een dienstbode. Dat kind was zijn in oktober 1782 geboren dochter Aliaantje. 
In oktober 1809 trouwde Aliaantje met de 21-jarige Adrianus van Cappellen 
Wzn. Aillianus was van beroep behalve bouw man ook Gedelegeerde en Ont
vanger der Accijnzen. Hij was een zoon van Willem van Cappellen, bouwman 
en steenbakker in de Kouwenhoek te Capelle, en Neeltje Kooijman. Het ligt in 
de rede dat het jonge echtpaar bij (schoon)vader in huis trok, temeer daar hij 
toen reeds 67 jaar oud was. Het eerste bewijs hiervoor dateelt uit maart 1818 
toen hun zoon Witte in dit huis werd geboren. Vader Pieter Verhagen overleed 
als rentenier op 2 februmi 1823 in de ouderdom van ruim 80 jaren ten huize van 
de buurman op nummer 74. In 1825 woonde het gezin op nummer 73 met vijf 
kinderen en een dienstbode. Over 1831 werd Adlianus van Cappellen door de 
gemeente Cappelle op d'IJssel aangeslagen voor binnenlandsche kosten en pen
ninggelden voor 1 Bunder, 27 Roeden en 73 Ellen Lands. Hij moest hiervoor aan 
de Schout en Ambagtsbewamders in totaal f 2,54 lh betalen. 

Het kadaster liet op 23 mamt 1832 zien, dat Adrianus van Cappellen 
Willemszoon behalve zijn huis westelijk van zijn woning nog diverse bezittin
gen had in de Middelmolenspolder het Slot. Ook had hij tezamen met zijn vijf 
broers en zusters twee stukken land in polder de Keeten. 
Na het overlijden van Adlianus en Aliaantje kwam ons huis in apli1 1849 door 
vererving in handen van hun zoon Dirk van Cappellen Aillianuszoon. Ook hij 
was bouwman te Cappelle op d'IJssel en bewoonde het huis met zijn vrouw 
Bregje Adriana Hoogendijk. Dirk vestigde in mei 1849 een hypotheek van 
f 9.000 op een aantal van zijn bezittingen, wam·onder dit perceel. Hierbij werd 
o.a. bepaald Mag niet langer dan voor vier jaren worden verhuurd, geen voor
uitbetaling bedongen, magtiging tot openbaren verkoop en niet zwaring. 

Na het overlijden van Dirk van Cappellen en echtgenote werden hun dochters 
Aliaantje en Sophia Adliana van Cappellen in 1892 eigenaar van het perceel. 
Toen Aliaantjes jongere zuster in mei 1902 stierf was Ariaantje de enige erfge
naam. Aliaantje bleef vlij gezel en bewoonde het huis tot ham dood in december 
1929 met ham· huishoudster Johanna Tieleman. 

luffrouw laantje stond bekend als een overdreven zuinige vrouw. Dat zij echter 
voor de mmen van het dorp een weldoenster was, was aan slechts weinigen 
bekend. Op verschillende manieren steunde zij m·mlastige gezinnen anoniem. Zo 
gaf zij vaak de wieg cadeau wanneer er in een van deze gezinnen een eerste kind 
werd geboren. Bij het overlijden van Ariaantje van Cappellen wm·en er acht ver
schillende erfgenamen. Behalve uit het woonhuis bestond ham· bezit in Capelle 
uit ruim 23 ha. landerijen en een tuinderij aan de 's Gravenweg 103. Op deze 
plaats is nu de pm·keerplaats van Scouting Nederland gevestigd. Een van de ed
genamen was ham neef Adlianus Willem van Cappellen, landbouwer te 
Ouderkerk aan den IJssel. Het testament bepaalde, dat deze f 30.000 in contan
ten zou inbrengen, welk bedrag onder de ovelige erfgenamen werd verdeeld, 
wamna in mamt 1930 alle onroerende goederen in zijn bezit kwamen. 
A.W. van Cappellen bewoonde het huis uiteram·d niet zelf, mam· verhuurde het. 
Zo werd er eerst door de familie Hooft in de rechter voorkamer een groente
winkeltje gevestigd. Vanaf november 1938 werd het huis bewoond door schip
per Alie Heuvelman en zijn vrouw. Later woonde Alie als weduwnaar tot zijn 
dood in oktober 1950 aan de achterzijde van het huis met uitzicht op de livier. 
Dit gedeelte werd dam·na bewoond door twee ongetrouwde zoons, Jan en 
(Jo)hannes Heuvelman. Tot hun woning in de Burgemeester Verloopstraat 
gereed kwam woonde van aplil1943 tot september 1943 de familie M. Terlouw 
(met o.a. de later bekende voetballer 'IJzeren Rinus') bij hem in. Terlouw was 
getrouwd met Alie's zuster. Hierna woonde tot 1956 de familie Piet Ouwerkerk 
bij Arie in. Ouwerkerk bewoonde de straatzijde van het huis. De zolder was als 
opslagruimte gedeeltelijk verhuurd aan een winkelier in bedden. 

Op 7 mamt 1949 werd voor het eerst in ruim anderhalve eeuw een niet-Van 
Cappellen eigenaar van het huis inclusief de stal gelegen aan Dorpsstraat 160. 
Tegen betaling van f 5.000 werd dat de heer T.T.P. Booij, radiotechniker van 
beroep en gehuwd met Ariaantje van Cappellen. Als dochter van steenbakker 
Willem van Cappellen wel weer 'familie van', mam· dus niet 'onze' Ariaantje. 
De familie Booij bewoonde het naastgelegen huis Dorpsstraat 162. Booij's 
vader was dominee Joseph Booij, die van 1929 tot 1944 in de N.H. Dorpskerk 
had gestaan. 

Dorpsstraat 160 
in november 
1954. Tweejaar 
later is het pand 
tijdens een res
tauratie opgevij
zeld en de gevel 
1,5 meter terug
gezet. 

Foto: archief ge
meente Capelle 
aan den 1Jssel 

Dorpsstraat 164, 
162,160 en 158. 
De restauratie 
van 160 is in 
volle gang. 

Foto: archief 
gemeente Capelle 
aan den 1Jssel 
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'Onze' Aliaantje was tot 17 augustus 1922 ook eigenares van Dorpsstraat 162 
geweest, toen zij dit perceel voor f 9.000 verkocht aan Willem van Cappellen te 
Ktimpen aJd IJssel. Hierbij werd overeengekomen, dat de schutting tussen beide 
percelen op de bestaande hoogte blijft, met dien verstande dat het achterste lage 
gedeelte op dezelfde hoogte moet worden gebracht als het voorste stuk. De 
koper was uiteraard hiervoor verantwoordelijk. Verder bedong zij het recht van 
uitpad ten behoeve van het aan de verkoopster behoorende perceelen kadaster 
Sectie B, nommer 1196 (stal) en 1197 (erf) om door de steeg van en naar den 
Dijk te komen, wordende dit recht - gedurende het leven der verkoopster 
gevestigd als erfdienstbaarheid, zullende dit op en overpad nimmer mogen wor
den afgesloten tenzij met een losse sluiting. Willem liet het bestaande pand, 
waarin voorheen een slagelij was gevestigd, slopen en bouwde in 1923 op de 
fundamenten een huis in Jugendstil. 
Ook Booij hield ons huis dus in de verhuur. Waar'schijnlijk had hij de aankoop 
gedaan met de overweging de tussen beide panden gelegen stal t.Z.t. te verwij
deren en de vlij gekomen grond zodanig te splitsen dat hij een bredere doorgang 
naar zijn achteltuin kreeg dan het gangetje dat hij totdien tot zijn beschikking 
had. 

Bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 werd ons huis niet gespaard. Het had 
toen, zoals alle buitendijks gelegen huizen, aanzienlijke waterschade opgelopen. 
Vermoedelijk bewoog dit Booij eltoe zijn aankoop toch weer van de hand te 
doen. In september 1955 verkocht hij het huis aan de heer Gerard Ary van Kleef. 
Maar het grondoppervlak werd met ca. 80 m2 verkleind, waardoor Booij een 
volwaardige oprit over hield. 

Van Kleef was begonnen als loodgieter, met een zaak aan de Nijverheidsstraat. 
Later zou hij als fabrikant dit bedrijf in sanitair tot grote bloei brengen, het via 
Krimpen naar Ouderkerk aJd IJssel verplaatsen en tenslotte aan de Ogem verko
pen. Van Kleef was (laat) getrouwd met Geertje Manigje van Iperen. Zij was 
vroedvrouw in Capelle geweest, die er niet voor had teruggedeinsd om op haar 
motorfiets in haar leren uitmonsteling de visites af te leggen. Maar ze was in 
meer zaken een zeer markante figuur. Zo liet zij haar hulp altijd op zondagoch
tend de koperen bel van de voordeur poetsen. Zelf maakte ze dan wel eens een 
wandeling in de buurt. Zag ze ergens in een tuin mooie bloemen staan dan 
schroomde ze niet er enkele van te plukken. Door diverse tuinen te bezoeken 
scharrelde ze zo een boeket bijeen. 

Gerard en Geertje namen architect H. van Dam in de arm die het huis niet alleen 
diende te restaureren, maar ook omvangrijk te verbouwen en te moderniseren. 
Om te voorkomen dat het huis ooit nog weer onder water kwam wilden de Van 
Kleefs het huis een meter opvijzelen. Rijkswaterstaat en Schieland waren hier
mee akkoord maar eisten - omdat de dijk ter plaatse met 65 cm moest worden 
verhoogd - dat de voorgevel anderhalve meter zou worden teruggeplaatst. 
Geertje verlangde van aannemer Gijs Pols dat deze voorgevel in zijn geheel naar 
achteren zou worden gezet. Haar man, Van Dam en Pols slaagden er eerst na 
veel moeite in haar' ervan te overtuigen dat dit onmogelijk was. Ze gaf zich ten
slotte gewonnen en de gevel werd steen voor steen afgebroken. Nadat de stenen 
door Pols zijn mannen in de tuin waren schoongebikt werd de gevel met dezelf
de ijsselsteentjes weer opgebouwd. Het was echter in verband met de verhou
dingen mooier de bestaande kozijnen en het bovenlicht iets in te k01ten. 
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Voordat het huis werd gelicht werd het dak verwijderd. De kapspanten werden 
genummerd en zolang in de tuin van buurman Booij gelegd. Op de zolderver
dieping waren twee slaapkamertjes afgetimmerd, telwijl de zolder vroeger voor
al was benut voor de opslag van tUlf. Om hier meer ruimte te klijgen werd het 
boeisel met ca. 80 cm verhoogd. De stal en de daarachter gelegen plee werden 
afgebroken en de ruimte tussen de beide huizen verdeeld. Hierdoor bleef er voor 
Van Kleef een oplit naar de te bouwen garage; ook het huis van Booij kreeg 
naderhand een garage. 

Het echtpaar' Van Kleef had onderling grote verschillen van inzicht ten aanzien 
van de gewenste veranderingen van het huis. Het intelieur werd ingedeeld naar 
de wensen van mevrouw Van Kleef. Het exterieur wilde Gerard zoveel mogelijk 
in haar oude staat behouden. Geeltje daarentegen wilde er het liefst een SOO1t 
bungalow van maken, een inmiddels uit de Verenigde Staten overgewaaide nou
veauté. Na veel strijd werd een compromis bereikt: de voorgevel bleef in min of 
meer oorspronkelijke staat. In de oostelijke zijmuur kwamen een grote lichtin
val en een deur. De deur was 'voor de leveranciers', de notabelen mochten via 
de voordeur binnenkomen. En dit anno 1956! De achtergevel kreeg op de bene
denverdieping een grote glazen pui met - naar de inzichten der vijftiger jaren 
stalen kozijnen; deze zijn inmiddels door hardhouten kozijnen vervangen. De 
ramen van de zolderverdieping bleven ongewijzigd. 
Ook over de breedte van het aan te leggen terras en de grootte van de trap naar 
de tuin werd snijd geleverd. Mevrouw Van Kleef wilde zelfs de tegelleggers in 
de hal 'meehelpen' (en eigenlijk instrueren). Na enige uren arbeid zag ze in, dat 
dit werk een ander specialisme vereiste dan dat zij bezat. Pols was opgelucht. 

In oktober 1973 werd het huis als beschermd monument onder nummer 11465 
ingeschreven in het register van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De 
omschrijving luidde: Huis uit het begin der 1ge eeuw, bestaande uit begane-

Dorps
straat 
164, 
162 en 
160 in 
augus
tus 
1973. 
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archief 
gem. 
Capelle 
aan den 
IJssel. 
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grond met omlopend dakschild, waarop hoekschoorstenen. Dakkapel met vleu
gelstukken. Houten kroonlijst; deur met bovenlicht in omlijsting van pilasters 
met hoofdgestel. Twee vensters met luiken en twaalfruitsschuiframen. 
Stoeppalen. Het pand is gerestaureerd. 

In december 1979 overleed Gerard van Kleef op 74-jalige leeftijd. Toen enige 
tijd later Gerards voormalige bedJijf in grote financiële problemen geraakte 
kocht Geertje het van de Ogem terug. Het bleek echter niet meer te redden en 
ging failliet; Ogem volgde spoedig. 

In 1985 lichtte zijn weduwe de stichting 'Gerard van Kleef' op, die vrijwel het 
gehele vermogen elfde toen Geertje van Iperen injanuali 1986 op 80-jal'ige leef
tijd overleed. Deze stichting streeft 'goede doelen' na, wam"mee mevrouw Van 
Kleef postuum in de voetsporen trad van Ariaantje van Cappellen. Men komt de 
naam van de stichting een enkele keer tegen, maar de bestuurderen werken het 
liefst anoniem. Slechts het huis (met een door de stichting gegal'andeerde mini
mum verkoopprijs) werd nagelaten aan enkele neefjes en nichtjes van de erfla
ters. Het werd in februali 1986 via een makelaal' in de verkoop gebracht. Wij 
hadden er reeds lang een oogje op, en zagen bij toeval dat het te koop stond. Snel 
werd besloten het huis eens nader te bekijken. Na inspectie en verkregen finan
ciële rugdekking begonnen wij de onderhandelingen. Op 14 maalt kochten wij 
het huis onder de gebruikelijke voorbehouden, waal'na het op 2 mei 1986 op 
onze naam werd overgeschreven. 

Na ons bod te hebben gedaan had zich nog een complicatie voorgedaan. Naai" 
verluidt stond er in de wilsbeschikking van mevrouw Van Kleef een aantal met 
name genoemde personen dat het huis om diverse (niet aangegeven) redenen 
niet mocht kopen. Ook de familie was van de koop uitgesloten, vermoedelijk om 
ruzie tussen de diverse geïnteresseerden te voorkomen. Wij moesten derhalve 
onze antecedenten opgeven, welke eerst dienden te worden onderzocht. Wij ver
lengden daal'om ons uitgebrachte bod en na een week gaf het bestuur van de 
Stichting Van Kleef ham' fiat tot verkoop aan ons. 

Ondanks haal' gevorderde leeftijd had mevrouw Van Kleef na het overlijden van 
haal' man vrij spaltaans geleefd. Zij had zich weinig comfOlt veroorloofd en het 
onderhoud schromelijk verwam"loosd. Aan ons de taak om dit aan te pakken, 
wamvoor wij gelet op de omvang een 'tienjal"enplan' opstelden. Onder restaura
tieaannemer Van Gooi werd enige maanden conform de lengte van onze pols
stok gewerkt, waarna wij op 16 augustus 1986 ons huis betrokken. In de vol
gende jal'en werden nog diverse noodzakelijke verbeteringen aangebracht, maar 
ons plan werd binnen tien jaren volledig uitgevoerd. Wij wonen er met veel 
genoegen en nemen enige minpuntjes van een oud huis graag op de koop toe. 
Zondag 27 oktober 2002 werd een memorabele dag, toen het mastiek dak van 
onze buurman over en vooral op ons huis woei. Hierdoor werd onder andere de 
westelijke schoorsteen 'gescalpeerd'. Wij velwachten dat de schade op kOlte ter
mijn kan worden hersteld. 

Ger Mulder 
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET 
MAARTEN SCHINKEL 

Maarten ontvangt ons met de vraag hoe oud we hem schatten. Natuurlijk 
zitten we veel te laag. Want voor ons zit een man die je geen 94 jaren 
geeft. Hij is gepensioneerd boer. En werkte op het land dat nu voor een 
groot deel bebouwd is en Oostgaarde heet. 

Hij is geboren in 1907 aan de Capelseweg. In het huis van Van de Burg. Als klein 
kind verhuisde hij naai' de boerdeIij 
naast de KinderboerdeIij aan de 
's-Gravenweg. De boerdelij waal'in 
thans het depot van de HistoIische 
Vereniging is gevestigd. Hij was de 
oudste van 5 kinderen. Allemaal 
jongens. Zijn vader was veel ziek 
wamdoor de jonge Maalten al heel 
vroeg op de boerdelij moest mee
werken. Dat feit heeft zijn leven 
voor een groot deel bepaald. Het 
was een druk leven. Mam' ook een 
verdere studie was voor Maalten 
niet mögelijk omdat zijn aanwezig
heid op de boerderij van 30 hecta- Maarten Schinkel. Foto: Jaap de Gier 
ren beslist nodig was. 

Mamtens vader en later Maalten zelf pachtten de boerdeIij van een Iijke Capelse 
familie. Nazaten van de familie Van Cappellen. Die familie bezat meerdere boer
derijen in de hele streek. Maal"ten was bevriend met één van de zonen van die 
familie. Tijdens de tweede wereldoorlog verzorgde MaaJ"ten het contact tussen 
de moeder en die zonen. Een andere zoon is na de oorlog nog burgemeester van 
Delft en van Rotterdam geworden. Vroeger heeft Maalten er eerst netjes van 

Maarten 
Schinkel aan 
het melken, 
daar waar nu 
de wijk 
Oostgaarde is 
gebouwd. 

Foto: Alie 
Buys. 
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geleefd. Zijn vader overleed vroeg. En Maarten dreef samen met zijn moeder de
 
boerderij. Ze hadden een boerderij met zo'n dertig melkkoeien en jongvee.
 

's Zomers hadden ze, omdat er dan veel gras was, er ook nog zogenaamde vet

weiders bij. Daarnaast hadden ze een kleine honderd mestvarkens. En wat kip

pen op het erf. Het land lag erg verspreid. Het meeste land lag vanaf de boerde

lij aan de 's Gravenweg tot aan de Groenedijk. Waar nu IJsselzicht is en
 
Paradijsselpark. Samen met zijn moeder maakte Maarten ook kaas. De wei van
 
de gesu'emde kaas werd aan de varkens gevoerd.
 
Toen kwam de tijd dat het land stuk voor stuk door de gemeente onteigend werd
 

's-Gravenweg 325, de boerderij van Maarten Schinkel. 
"De boerderij waar Maarten Schinkel zo lang heeft gewoond is in 1855 
gebouwd voor Dirk Pieter van Cappellen en nu eigendom van de gemeente 
Capelle aan den IJssel. De eerste steen werd gelegd door de 2 jarige A.M. 
van Cappellen op 4 juni 1855. Dirk Pieter van Cappellen dreef samen met 
zijn broer Adrianus een veehandel en was ook mede-eigenaar van de aan de 
Groenedijk gelegen steenplaats 'De Kouwenhoek' . Daarnaast was hij schout 
van Capelle en penningmeester van de Polder Plins Alexander. De boerderij 
werd bewoond door bedlijfsleider P. Verkaik. Dirk Pieter gebruikte alleen de 
pronkkamer en de wijnkamer voor ontvangsten. In 1910 werd de boerderij 
verpacht aan de familie Schinkel, die er bijna 90 jaar heeft gewoond en 
gewerkt. Het voorhuis van de boerderij wordt al ruim 45 jaar bewoond door 
Teun en Aagje Verkaik. Volgens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is 
dit voorhuis niet in 1855 gebouwd maar eerder, vermoedelijk stamt het uit de 
17e eeuw. De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel gebruikt een 
deel van de boerderij als depot". 

Paul Weyling 
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voor woningbouw. Omdat de bebouwing in fasen gebeurde werd de boerdelij in 
de loop der tijd steeds kleiner. Zo zat Maarten een tijd lang koeien te melken 
achter het bejaardenhuis De Roo van Capelle. Toen ze begonnen met de bouw 
van de Hoeken moest hij tussen de heipalen door naar zijn koeien. Omdat dat 
s'morgens alom vier uur gebeurde, was dat soms best gevaarlijk. Er zaten soms 
onvelwacht gaten in het pad. Daardoor weet Maarten nog dat bij het slaan van 
de heipalen iets verkeerd ging. Daardoor staan er nog steeds een aantal verkeerd 
geheide palen naast de Hoeken. 

Pas op zijn 32e trouwde Maarten met een tuinderdochter. Die heeft hem gewel
dig geholpen op de boerdeIij, Maar het was geen kaasmaakster. Het zelf kaas
maken stopte dan ook toen zijn moeder, die reumatiek had, dat niet meer kon. 
De vetweiders moesten in het najaar naar de veemarkt aan de Vlietlaan in 
Rotterdam. Dat gebeurde lopend. Dat was moeilijk vooral in Kralingen. Tot aan 
de Hoflaan. Daar ging hij met de beesten op de u'amlijn lopen. Door het gebel 
van de tram wilden de koeien dan wel lopen. De varkens waren heel andere var
kens dan tegenwoordig. Ze werden vetgemest tot zo'n 3 à 400 pond. Dan gin
gen er op maandag zo'n 5 of 6 varkens met de wagen naar de markt op het 
Noordplein. Daar werden ze verkocht aan verschillende slagers. Daarna moes
ten ze op verschillende adressen in de stad worden afgeleverd. Mamten dronk 
koffie in één van de vele marktcafés. Ook zijn meegebrachte boterham werd 
daar opgegeten. 

Maaltens vrouw is geen dag ziek geweest. Maar rond haar zeventigste ging ze 
geestelijk erg achteruit. MaaIten en zijn oudste dochter hebben haar 12 jaaI' thuis 
verzorgd, totdat ze overleed. Hij denkt dam' nog met veel emoties aan terug, 
Maalten heeft veel opgetrokken met zijn vrijgezelle broer die op een gegeven 
moment naaI' de Vijverhof ging. MaaIten bleef fit. Zo reed hij nog tot zijn 9üe 
jaaI' auto. Hetgeen de nodige stof tot praten gaf bij de verplichte herkewingen. 
Toen zijn dochter met vakantie was, heeft MaaIten zich gemeld voor een plaats
je in de Vijverhof. Dat lukte nog niet zo haI'd omdat ze MaaI·ten eigenlijk "nog 
te goed vonden". MaaI' na tussenkomst van de direcuice werd er onder het genot 
van een borreltje besloten dat MaaJten in de Vijverhof geplaatst kon worden. 
MaaIten wilde daaI' eerst met zijn dochter over praten. Die werd erg boos omdat 
het allemaal langs haaI' heen was geregeld. MaaI' inmiddels is MaaIten zeer in 
zijn schik met zijn plaatsje daal', Hij doet mee aan de gymnastiek. En regelma
tig kun je Maalten tijdens een wandeling in de omgeving tegenkomen. Vanuit 
zijn kamer kijkt hij uit over een deel van Oostgaarde. Toen hij stopte als boer 
miste hij zijn koeien. Maar nu is hij uitermate tevreden met zijn positie als stads
bewoner. 

Janny van Berkel- Otterspeer 
Wim van den Bremen 

Website HVC: 

http://museum.pagina.nl 
(Zuid-Holland - Historisch museum Capelle) 
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NOODGELD 

Floris van der Bas onderhoudt een internetsite over de geschiedenis van 
de gulden: www.degulden.nl. Geprobeerd wordt om op deze site een over
zicht te geven van alle guldens die sinds 1680 in omloop zijn geweest. Het 
ligt in de bedoeling ook informatie te gaan geven over het gebruik van 
noodgeld, en dat van noodguldens in het bijzonder. 

Inmiddels is op de site al wat algemene infOlmatie over noodbiljetten beschik
baar. Noodgeld is aan het begin van de Tweede Wereldoorlog uitgegeven 
wegens gebrek aan muntgeld. Op 11 mei 1940 machtigde de minister van 
Binnenlandse Zaken provincies en gemeenten tot de uitgifte van noodbiljetten. 
Deze machtiging werd op 17 mei al weer ingetrokken waarna het noodgeld nog 
tot 8 juli mocht worden gebruikt. Ook door de gemeente Capelle aan den IJssel 
is toen noodgeld uitgegeven. Niet zeker is of de biljetten ook daadwerkelijk in 
omloop zijn geweest. De oplage bedroeg 18.000 stuks, in coupures van 1 en 
2'/2 gulden. Een biljet van 1 gulden, formaat 106 x 70 mm, is hierbij afgedrukt. 

Flods van der Bas, oud inwoner van Capelle aan den IJssel, wil graag meer 
weten over het Capelse noodgeld. Het gaat hem daarbij niet alleen om raadsbe
sluiten e.d. maar ook om ervaringen van Capellenaren met het gebruik van 
noodbiljetten. Wie kan hem helpen? Reacties naar: Floris J. van der Bas, Bocht 
van Guinea 50, 2515 MA Den Haag, fvdbas@degulden.nl en/of de redactie van 
de HVC NieuwsbJief. 

Paul Weyling 
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WINTER IN DE GROENEDIJK. 

Nooit vergeet ik de stilte in die winternachten dat het vroor. Het leek of 
alles in de natuur de adem inhield. Als ik door mijn slaapkamerraam uit
keek over het wijde polderland genoot ik van het geheimzinnige dat in de 
lucht hing. Een grote volle maan stond aan de wolkenloze hemel. Onze 
aarde leek opeens wel een andere planeet, of droomde ik nog? Op mijn 
bed lag een dikke 'gestikte deken', een soort dekbed, en de rand daarvan 
was bevroren, dat kwam door mijn adem. 

Eens in zo'n winter was de IJssel dichtgevroren, eerst was er nog een poging 
gedaan om hem open te houden. We hadden bijna een hele dag voor de erkerra
men gestaan, mijn moeder en ik, om te kijken hoe dIie sleepboten op rij steeds 
een stukje achteruit voeren, en dan weer naar voren en op het ijs met hun ijs
brekers. Als ze geluk hadden brak er dan een stuk af, dat met de stroom mee 
wegdI-eef. Het maakte een geweldig lawaai, de schoorstenen braakten zwarte 
rook uit, en erg opschieten deden ze niet! En helpen deed het ook niet erg, in die 
strenge winter, want een paar dagen later zaten al die schotsen al weer stevig aan 
elkaar gevroren! 

Omdat ook de heipalen aan elkaar gevroren waren had mijn vader niet veel te 
doen. Daarom veegden we een mooi ijsbaantje midden in de haven, en daar leer
de ik schaatsen. Natuurlijk had ik het ook al eens op een slootje achter een stoel 
geprobeerd, maar dit was het echte werk. Op de oude foto's zie ik mijn moeder, 
met haar schort nog voor, die stevig een klein, bang meisje beet houdt. Dat ben 
ik! En ook nog een onduidelijk plaatje op de rivier, daar zwieren we al een beet
je. Ik herinner me dat er midden op de IJssel een mooi glad stuk was, zonder 
schotsen die kriskras aan elkaar waren gevroren. Daar kwamen ook mensen van 
de 'overkant' schaatsen, van Ouderkerk en Klimpen. Op een avond, toen het 
allang donker was, maar de maan weer zo vol en geheimzinnig scheen, mocht ik 
lang opblijven en mee gaan schaatsen. Wat was dat een feest! Er waren nog meer 
kinderen, iemand had warme chocolademelk gebracht, er was een oude koffer
grammofoon, zo-één die je op moest winden, en we reden op de maat van de 
muziek. Dat is nu al meer dan zestig jaar geleden, mar ik kan de sfeer nu nog 
.--------,---,-------,--------..---.,....---.",.,.---..,.." voelen, het kras

sen horen van 
onze schaatsen, en 
het geweldig kra
ken van het ijs 

Groenedijk 18, 
het huis van de 
familie Seinstra, 
gezien vanaf het 
ijs van de IJssel. 

Foto: verzame
ling Wil van 
Kooij-Seinstra. 
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De IJssel vol 
drijfijs bij het 
veer van De 
Vries en de stei
ger van de 
Goudse boot 
(193911940. 

Foto: archief 
gemeente 
Capelle aan 
den IJssel. 
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twaarbij grote scheuren ontstonden van de ene kant van de livier naar de andere,
 
want onder het ijs ging de getijdenstroom gewoon door.
 
En sleeën van de dijkhelling, als er een dik pak sneeuw was gevallen. Mijn moe t
 
der deed mee, lachend en doornat en wit als sneeuwpoppen kwamen we binnen
 
in de warme woonkeuken, plasjes vormden zich onder onze stoelen. Alles kon
 
in die zorgeloze kindertijd in de Groenedijk.
 

Het was in een ander jaar dat ik samen met mijn vader, over de IJssel naar Gouda
 
ben geschaatst. De heenweg was zwaar, want soms moest je behoorlijk klimmen
 
over de kruiende schotsen. Maar we bereikten Gouda. Het was in de oorlog,
 
want de stroopwafels die we kochten leken wel van hout! Ook namen we pijpen
 
mee. Maar toen bleek dat het flink was gaan dooien, het ijs was zacht, en schaat

sen heel vermoeiend. Toen zijn we maar gaan lopen, en het werd al donker toen
 
we thuiskwamen. Daar wachtte een dodelijk ongeruste moeder, het bleek dat
 
mijn vader alleen maar had gezegd: "We gaan een eindje schaatsen!" Lopen naar
 
Gouda lijkt me nu onbegonnen werk, maar toen draaide ik er blijkbaar mijn hand
 
niet voor om.
 

Wil van Kooij-Seinstra. 

OPEN MONUMENTENDAG 2002 . 

Op 14 september 2002 vond in onze gemeente de l6e Open Monumentendag 
plaats. De dag stond dit jaar in het teken van het thema 'Koopmansgeest, monu- (~ 
menten van handel'. Het evenement heeft, met een bezoekersaantal van ca. 
2100, zeker zoveel belangstellenden getrokken als vorig jaar. Het Dief- en duif- \, 
huisje ontving ca. 120 bezoekers, het Historisch Museum met de expositie l'
'Koopmansgeest en Vakmanschap' ca. 165. De machinekamer van het gemaal 
Jan Anne Beijelinck ca. 110, de Dorpskerk ca. 800 en de rondvaarten met de 
drie historische schepen op de Hollandsche IJssel ca. 900. Het Nut-Capelle orga
niseerde dezelfde dag in de oude dorpskern voor de 32e keer de Capelse 
Kunstmarkt, op het Stadsplein werd voor de 3e keer de Cultuur Prom gehouden. 
Loco-burgemeester Aml-Jan Moerkerke gaf om 10 uur in de Dorpskerk het stmt
sein voor deze dag vol cultuur. Het Christelijk Gemengd Koor Capelle o.l.v. Ad 
de Joode gaf na de officiële handelingen een mini-concell, wamin onder andere 
het 'Lied van Capelle' ten gehore werd gebracht. Het opu'eden van het koor, dat 
werd begeleid op het orgel door Cees van der Slik, is door de aanwezigen zeer 
gewaardeerd. Kortom, een geslaagde dag. 

Paul Weyling 
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SLOTSHOEVE 

De oorspronkelijke 'Slotshoeve' aan de 's-Gravenweg 157 in Capelle aan 
den Ijssel is op vrijdag 17 september 1954 door brand volledig verwoest. 
De bewoners, de families M.G. Schinkel en L. J. Kruit, konden zich bij
tijds in veiligheid stellen. Twee stieren en een koe kwamen om. Met de 
brand ging een stukje Capelse cultuur en geschiedenis verloren. De boer
derij stamde uit het jaar 1641 en behoorde ooit bij het laatste Slot van 
Capelle dat in 1616 is voltooid en in 1797 afgebroken. 

Brand!! 
Brand!! Het was op vrijdag 17 september 1954, even na het middaguur. Bijna 6 
jam' was ik toen. Ik weet nog dat ik thuiskwam uit de kleuterschool en mijn moe
der trof op het pad achter ons huis* aan de Mamitsstraat. Ik zie ham er nog staan 
en geschrokken wijzen naar de steeds groter wordende inktzwmte rookwolken 
die in de veIle boven de bomen van de 's-Gravenweg omhoog kolkten. Tussen 
de dikke rook wm-en grote felle rode vlammen te zien. Brand!! Brand!! 

* "Vanaf het pad achter ons huis had je toen een vrij en wijd uitzicht over 
de polders van Capelle. Tot aan Rotterdam toe waren er alleen maar wei
landen die 's zomers bezaaid met boterbloemen op een groot geel tapijt 
leken. Je kon er de Hefbrug over de Koningshaven in Rotterdam zien, net als 
het Witte Huis. Vlak achter ons huis, aan de overkant van een brede sloot, 
graasden de koeien van Marüts en Leen Kool, of lagen er te herkauwen. 
Kieviten trappelden er op zoek naar wormen driftig op het gras en leeuwe
riken zongen er heel hoog hun lied. Even verderop liep een weggetje dat in 
de volksmond 'De Krom' werd genoemd. Het liep van de Raadhuisstraat in 
de Oude Plaats, langs de boerden) van Kool en de speeltuin, naar de Oude 
Laan, de huidige Slotlaan. Het was er heel rustig toen. Een mooie stek om 
te wonen. Nostalgie!" 
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Maar waar en bij wie? Er werd van alles geopperd. Was het in de polder of dich
terbij, aan de 's-Gravenweg? Een huis? Een boerdejij? Een schuur? Een hooi
berg? 't Is de boerderij van Schinkel werd er gezegd. Een ander dacht aan de 
'Oude Werf', een buwtje van tien woningen direct naast en ten oosten van de 
boerderij. Men bleef er naar gissen totdat er iemand kwam die wist te veJtellen 
dat het inderdaad om de boerderij van de familie Schinkel ging, de 'Slotshoeve' . 

De brand!! 
Het was even na kWalt over twaalf toen op de nok van het dak boven de opka
mer de eerste rook werd gezien. Enkele minuten later sloegen de vlammen al 
door het rieten dak. De brand breidde zich razendsnel uit, daarbij geholpen door 
een felle, bijna stormachtige zuidwestenwind. In korte tijd stond het hele dak in 
brand en sloeg het vuur over naar de aan de oostkant gelegen schuur. De boer
derij en de schuur vormden daarna samen één grote laaiende fakkel, waardoor 
ook de achter de stal staande hooiberg vlam vatte. Het gevaar voor overslag naar 
de onder de wind gelegen 'Oude Werf' was groot. De rookontwikkeling was 
enorm en tot in de verre omtrek te zien. Een grote brand, de grootste in het 
Capelle van toen sinds lange tijd. 

Bewoners, buren en voorbijgangers probeerden te redden wat er te redden viel. 
Ondanks dat er maal' enkele minuten kon worden gewerkt werd er nog heel wat 
huisraad en goederen naal- buiten gebracht. Boer Marius Schinkel belde meteen 
de brandweer maal- kreeg op het officiële alal-mnummer 233 geen gehoor. Hij 
bleef het proberen, totdat de hevige rookontwikkeling hem het telefoneren 
onmogelijk maakte. Tegelijkertijd werden ook op het kantoor van Franki, even 
verderop aan de 's-Gravenweg, pogingen ondernomen om alarmnummer 233 te 
bellen. Eveneens tevergeefs. Uiteindelijk werd de brandweer gewaal'schuwd 
door een ambtenam die vanaf het gemeentehuis aan de Dorpsstraat via de Oude 
Laan op de rookwolken was afgekomen. Hij belde vanaf het kantoor van Franki 
met nummer 500, het tweede alal-mnummer van de brandweer, de ambtswoning 
van burgemeester Van Dijk aan de Kerklaan. Van daar kon om 12.25 uur de 
brandweer worden gealal-meerd. 

De autospuit van 'De Polder' onder leiding van onderbrandmeester J_ van Rijs 
was om 12_31 uur ter plaatse, kort damna gevolgd door de trekkermotorspuit van 
'Dorp' onder leiding van brandmeester C_ Hoogendijk. Bij aankomst was 
meteen duidelijk dat de boerderij als verloren kon worden beschouwd. Binnen 
enkele minuten werden door de inzet van 12 stralen lage dlUk grote hoeveelhe
den water op de vuurzee gestort. 'Dorp' concentreerde zich daarbij vooral op het 
nathouden van de woningen op de 'Oude Werf'. Op het nippertje kon daal'mee 
worden voorkomen dat de brand naal- het buurtje oversloeg_ AI snel na de komst 
van de brandweer was de brand onder controle_ De inzet van de ook ter plaatse 
gekomen autospuit van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel was niet meer 
nodig. 

Het nablussen van de brand kostte heel veel tijd en duurde tot zaterdag 18 sep
tember laat in de middag_ Op vrijdagavond kreeg de vrijwillige brandweer daar
bij hulp van de plaatselijke afdeling van de Bescherming Bevolking (BB). De 
lUim vijftig vJijwilligers van de BB haalden de hooiberg leeg waarbij de vlam
men steeds weer oplaaiden_ Ook werd er geassisteerd bij het omhalen van wan
kele muren en het slopen van de resten van de schuur. Daal-naast zorgden zij 

"De Oude Welf", 4 maart 1966. Foto: archief gem. Capelle aan den Ijssel 

voor de inwendige mens van de hulpverleners. Na het vertrek van de brandweer 
en BB moest de familie Schinkel zo af en toe nog in actie komen om kleine 
oplaaiende brandjes te blussen. Dinsdag 21 september was de brand echt uit. 

Tijdens de brand kwam brandmeester C. Hoogendijk van groep 'Dorp' onge
lukkig te vallen. Met zijn mm uit de kom werd hij naal- dokter K. Zandbergen 

aan de Kerklaan gebracht die hem doorstuur
Het blussen van de opkamer. de naai' het ziekenhuis Eudokia aan de 
Foto: archief gemeente Bergweg in Rotterdam. Aan het eind van de 
Capelle aan den Ijssel middag kon hij naar huis worden gebracht. 

Brandwacht Jan Aartsen raakte gewond aan 
zijn hand en kon ter plaatse worden behan
deld. Van de brandweerlieden die tijdens het 
nablussen door de zoldervloer van het woon
huis zakten en een paal' meter lager in de 
jachtkamer terechtkwamen raakte wonder 
boven wonder niemand gewond. 

~ De schade. 
De boerderij met woonhuis, stal en schuur 
werden volledig veJwoest. Net als de hooi
berg waarvan het hooi over het achtergelegen 
land werd uitgespreid. Het meeste van het 
huisraad van de familie Schinkel ging verlo
ren, net als de plafond- en wandschildetingen 
uit de tijd van het Slot van Capelle. Een geluk 
bij een ongeluk was dat vrijwel al het vee nog 
in de wei liep. Twee stieren en een koe kon
den niet meer worden gered en kwamen om 
door de verstikkende rook en brand. Zij ston
den op stal in de schuur. De koe was geen 
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Capelle aan 
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eigendom van Schinkel maar van boer D. de Pater van de Ketensedijk. Het beest 
was 's morgens door een sloot heen op het land van Schinkel terechtgekomen. 
Schinkel had de koe mee naar huis genomen met de bedoeling deze 's middags 
weer in haar eigen wei terug te zetten. Van de familie Kruit, die in het voorhuis 
woonde, kon veel worden gered en bij buren aan de overkant van de 's
Gravenweg worden ondergebracht. De schade bedroeg uiteindelijk bijna 
f 100.000, een bedrag dat nog niet voor de helft door de verzekering werd 
gedekt. Een grote strop voor boer Schinkel die ondanks deze tegenslag de bouw 
van een nieuwe boerdelij voortvarend ter hand nam. Op 17 mei 1955 kreeg hij 
vergunning voor de herbouw van een boerderij bestaande uit een woonhuis, koe
stal, varkens- en wagenschuur en hooiberg. De nieuwe boerderij, die weer 
'Slotshoeve' werd genoemd wordt nu bewoond door de familie M. Schinkel, de 
derde generatie 'Slotshoevebewoners' met die naam. De eerste Schinkel die de 
oorspronkelijke 'Slotshoeve' pachtte was Mam1en Schinkel (1842-1927). Hij 
trouwde met Genigje van Vliet (1851-1928) wiens vader daarvoor er pachter 
was. Hun zoon Marius Gerardus (1893-1987) was samen met een broer de twee
de generatie Schinkel die de Slotshoeve pachtte. Deze Marius, eigenaar van de 
'Slotshoeve' ten tijde van de brand, kocht de hoeve in 1948/1949 van H.B. de 
Roo van Capelle, echtgenoot van jonkvrouwe W.B.M. van den Santheuvel, 
afstammelinge van de laatste Slotbezitter. 

De brandoorzaak. 
Over de oorzaak van de brand gingen al gauw de meest uiteenlopende geruch
ten. Vliegvuur uit de schoorsteen kon worden uitgesloten, want de kachel brand
de niet en ook het fornuis werd niet gebruikt. Opmerkelijk was dat kort voor het 
uitbreken van de brand een vliegtuig beu'ekkelijk laag over de boerdelij was 
gevlogen. Enkele mensen zouden toen hebben gezien dat dit vliegtuig een klein 
brandend voorwerp verloor. Dit voorwerp zou op of nabij de boerderij zijn 
terechtgekomen, met de fatale brand als gevolg. Een onderzoek door de 
Rijkspolitie ter plaatse en later op de Luchthaven Schiphol leverde echter niets 
op. Wel werd op Schiphol vastgesteld dat er inderdaad rond 12.15 uur een 
Engels vliegtuig over het gebied rond de boerdeIij was gevlogen. Het vliegtuig 
miste echter geen onderdelen. Een door justitie ingesteld onderzoek in de ver
woeste hoeve leverde ook geen aanwijzingen op voor het vinden van de oorzaak. 

De Slotshoeve 
enkele uren na 
de fatale brand. 

Foto: archief 
gemeente 
Capelle aan 
den IJssel. 

Omdat het vermoeden bleef bestaan dat de brand was veroorzaakt door een uit 
het eerder genoemde vliegtuig vallend vOOlwerp stelde boer Schinkel de 
Engelse luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor de schade. Schuld aan de 
brand kon echter nooit worden aangetoond. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan 
bleef dan ook een raadsel. Totdat vele jaren later iemand aan boer Schinkel 
bekende de brand te hebben aangestoken. De man zou de brand hebben gesticht 
uit onvrede en omdat hij een hekel had aan boer Schinkel. Wie het is geweest is 
een goed bewaard geheim gebleven. De man, geen familie maar wel bekend met 
de boerderij, kwam tot zijn bekentenis kort voor zijn overlijden. Kennelijk kon 
hij niet sterven zonder schoon schip te hebben gemaakt. Het raadsel was opge
lost. 

Wat ging er verloren? 
Verloren ging een meer dan 300 jaar oude histOlische boerderij met een unieke 
waarde. Dat blijkt uit een beschIijving van architect b.n.a. J. Verheul in 
'Kralingen en 's-Gravenweg alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en 
boerenhofsteden aan dien weg', een boekje dat in 1932 is verschenen. 

Verheut: "Vooral de mooie boerderij Slotshoeve genaamd, aan de noordzijde 
van de 's-Gravenweg op no. 157 gelegen, treft onze aandacht. Zij wordt 
bewoond door de gebroeders Schinkel en is eigendom van jonkvrouwe WB.M. 
van den Santheuvel, echtgenote van den heer H.B. de Roo van Capelle te 
Dubbeldam. In tegenstelling met de eerste hofstede (Verheul doelt op de boer
derij 's-Gravenweg 101, het huidige scoutcentrum) welker topgevel ongeveer in 
het midden van den voorgevel prijkt, is hier een dergelijke topgevel aan de rech
terzijde van den gevel aangebracht, wat een geheel ander effect veroorzaakt. 
Deze topgevel wordt afgedekt door een afgeknot overstekend mooi rieten dak, 
dat naar de achterzijde langs den lange rechterzijgevel sterk verbreed doorloopt 
en aan de linkerzijde tegen het rieten dak aansluit, dat boven het dwarsgedeel
te is aangebracht en met een wolfeind boven den tuitgevel van den linkerzijkant 
eindigt. Ook hier is uit de breede raamverdeling op te maken, dat de vroegere 
kruisramen in schuiframen zijn veranderd. Opmerkelijk is ook, dat hier voor de 
gevels donkerroode Utrechtse baksteen is toegepast, omdat dit vrijwel het eeni
ge geval is, waar aan dezen weg van het gebruik van lJselsteen is afgeweken. 
Het geheel is echter uiterst eenvoudig, zeer stemmig en pittig van toon. De 

HVC Nieuwsbrief winter 2002 pagina 90 HVC Nieuwsbrief winter 2002 pagina 91 



opkamer of liever de heerenkamer, ligt hier links van het gebouwen door harer 
hoogere ligging dan de overige voor bewoning bestemde gedeelten, kon, als, 
vanzelfsprekend, de melkkelder hier onder goed worden aangebracht. De hee
renkamer, die voor het tijdelijk verblijfvan den landheer diende, is een ruim ver
trek, dat een groote hooge oud-Hollandsche schouw met geschilderd bovenstuk 
heeft, waarop de aanbidding van Christus is weergegeven. Het schilderstuk is, 
alhoewel het wat geleden heeft, zeker niet onverdienstelijk. Het is geteekend: A. 
Beeldemaker 1675. Beeldemaker was een bekend Rotterdams kunstenaar, en 
daar diens werk tegenwoordig zelden voorkomt, was de ontdekking, dat in een 
boerenhuis een geschilderd schoorsteenstuk van zijn hand aanwezig is, zeker 
niet van belang ontbloot. Een mooi berglandschap met jagers en honden 
gestoffeerd, dat eertijds in het Museum Boymans alhier hing, is door den brand 
in 1864 verloren gegaan. Beeldemaker is omstreeks 1625 te Rotterdam geboren 
en in den Haag in 1709 overleden. Een eenvoudig betimmerd plafond, met een 
groot achthoekig beschilderd middenstuk, waarop engelenfiguurljes voorkomen, 
die een lint vasthouden met de spreuk 'Gloria in Excelsis Deo: verhoogt de 
stemming van dit vertrek. De gang achter de voordeur der woning, die vroeger 
tot de kaaskamer heeft behoord, is nog aan ééne zijde van eene geschilderde 
houten wandbetimmering voorzien, waarin naast enkele kasten, ook de toegang 
tot de heerenkamer door middel van een trapje, is aangebracht. Aan de voorzij
de en gedeeltelijk ook aan de rechterzijde van het erf liggen kleine boomgaar
den. Een houten brug met dito afsluithek geeft toegang tot het erf, dat aan de lin
kerzijde grenst aan een breede wetering en aan de anderen zijden door een sloot 
en weiland wordt ingesloten. De groote hooiberg domineert het geheel. vtm den 
's-Gravenweg af heeft men over de breede wetering een mooi kijkje op de boer
derij met haar typisch oud spoelhok, zomerhuis en stookhuisje, doch men kan 
tevens genieten van een prachtig vergezicht over het Hollandsche polderland
schap met een zeer kleurrijken achtergrond, wat stellig een vreugdevollen 

De oorspronkelijke Slotshoeve. Tekening: N. den Toom, 
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De nieuwe Slotshoeve in 1984. 
Foto: archief gemeente 
Capelle aan den IJssel. 

indruk maakt. De naam der boerderij, die op 
de houten hekpalen is aangegeven, is 
'Slotshoeve' en herinnert er aan, dat zij eer
tijds heeft behoord tot het voonnalige slot 
van Capelle aan den IJsel. Een tiental meters voorbij 'Slotshoeve 'voert een ver
vallen, oud gemetseld boogbrugje, over de zuidersloot van 's-Gravenweg gesla
gen, naar een smal kamp weiland, ongeveer 10 meter breed en aan weerszijden 
met wilgenboomen beplant. Dit brugje. waarin nog sluitstenen aanwezig zijn 
met het jaartal 1733 er in gebeiteld, wijst, met de smalle weilandstrook, op de 
plaats der vroegere slotlaan, die van de 's-Gravenweg voerde naar het aan de 
binnenzijde van den hoogen IJseldijk, kort bij het dorp Capelle aan den IJsel, 
gelegen slot van Capelle. Dit slot, dat in 1398 gebouwd werd door Ridder 
Hendrik Halewijn, schijnt voor verwoesting bespaard te zijn gebleven. In 1612 
had Johan van der Veken, die in 1583 uit Antwerpen was uitgeweken, om zich te 
Rotterdam te vestigen, de heerlijkheden Capelle en Nieuwerkerk gekocht. Hij 
was een der vermogendste Rotterdamsche kooplieden en woonde aan de 
Hoogstraat, toenmaals de hoofdstraat der stad. Hij liet het oude slot afbreken en 
vervangen door een nieuw luisterrijk kasteel, in het midden van een hoogen, 
slanken toren voorzien, met dubbele grachten er omheen en achthoekige torens 
op de vier hoeken. Van der Veken heeft niet veel genoegen van dit belangrijke 
bouwwerk gehad, want hij stierf in 1616. In 1797 is dit eertijds zoo fraaie kas
teel afgebroken. " 

De beschrijving van Verheul spreekt voor zich. Gesproken kan worden van een 
onherstelbaar verlies. Een verlies voor de Capelse geschiedenis en cultuur en 
voor de 's-Gravenweg in het bijzonder. De vervangende nieuwbouw heeft nooit 
de uitsu'aling gekregen van de oorspronkelijke 'Slotshoeve' . De landelijke uit
straling ging gelukkig niet verloren en dat was winst voor de 's-Gravenweg. 

Paul Weyling 
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GEMEENTELIJKE EREPENNING VOOR 
KEES VAN BEUSEKOM. 

Bij de officiële start van de Open Monumentendag, op 14 september 2002 
in de Dorpskerk, heeft loco-burgemeester Aart·Jan Moerkerke aan ons 
bestuurslid Kees van Beusekom, de gemeentelijke erepenning uitgereikt. 
Een totaal verraste 
Kees kreeg de onder
scheiding aIs blijk van 
erkentelijkheid voor 
zijn vele verdiensten 
ten behoeve van de 
Capelse gemeenschap. 

Kees van Beusekom, 
geboren en getogen in 
Capelle, is vooral 
bekend als de bloemist 
van de Kanaalweg en 
later de Bermweg. Ook 
heeft hij lange tijd met 
zijn handel op de 
Capelse weekmarkt 
gestaan. Kees was in zijn 
jonge jaren de oprichter 
en leider van een vocaal 
en instrumentaal mu
ziekgezelschap met de 
naam 'De Keco's'. Na 15 jaar vond hij zich te oud voor deze jeugdband en sloot 
zich aan bij het Christelijk Capels Mannenkoor. Vervolgens werd hij lid van het 
Christelijk Mannenkoor Plins Alexander, waarvan hij inmiddels ruim 36 jaar lid 
is. Namens twee kerken is hij actief als coördinator bij de Lokale Omroep 
Capelle. Daamaast venicht hij vrijwilligerswerk in Verpleeghuis Rijckehove en 
is hulpkoster van de Schenkelkel"k. Binnen en buiten de AVC is Kees bekend als 
de beheerder van onze musea: het Dief- en duifhuisje en het Histolisch museum. 

Verder maakte Kees ca. 10 jaar deel 
uit van de werkgroep die jaarlijks de 
Open Monumentendag organiseert. 
Op 16 september 2002 nam hij 
afscheid van deze werkgroep. Een 
week eerder, op 9 september, heeft hij 
zijn functie als beheerder van het 
Historisch Museum neergelegd. Dit 
omdat Kees het wat lUstiger aan moet 
doen vanwege de gezondheid. Kees 
blijft aan als bestuurslid en beheer
der/commissielid van het Dief- en 
duifhuisje. Kees van harte proficiat, 
de erepenning is zeer verdiend! 

Paul Weyling 
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EXPOSITIE 'BEGRAVEN VERLEDE~~ 
NIET VERGETEN MAAR BEHOUDEr~'. 

'Begraven Verleden, niet vergeten maar behouden' is samengesteld door 
de AVC werkgroep 'Oude begraafplaats'. De werkgroep, bestaande uit 
Ron van Boven, Ria de Jong, Bram Kurvink en Simon Paul, wilde met 
deze expositie vooral bereiken dat de Algemene Begraafplaats aan de 
Nijverheidstraat meer aandacht krijgt. Een tweede doel is het instandhou
den van de oude begraafplaats en een plaats op de gemeentelijke monu
mentenlijst. 

Gedurende de expositie, van 9 maart t/m 7 september 2002, hebben de vrijwil
ligers van de HVC bijna 400 bezoekers in het museum mogen ontvangen. De 
reacties van de bezoekers en de schooljeugd waren positief: van leerzaam tot een 
erg mooie tentoonstelling en van overzichtelijk tot een plima uitleg. Er zijn 
meerdere telefoontjes ontvangen van mensen die wilden weten of het graf van 
hun oma, opa, tante, oom en/of andere verwanten nog op de oude begraafplaats 
aanwezig was. Deze mensen zijn doorverwezen naar de afdeling Burgerzaken 
van de gemeente Capelle aan den IJssel die het grafregister van de oude begraaf
plaats beheren. 

En hoe nu verder? Tijdens het voorbereiden van de expositie kwam een mede
werker van het Nederland Uitvaartmuseum op het idee om de gemeente te ver
zoeken de oude begraafplaats te heropenen. Geboren en getogen Capellenaren 
zouden er dan kunnen worden begraven of bijgezet, een bijkomend voordeel zou 
dan zijn dat de begraafplaats weer moet worden onderhouden. Met het idee en 
met wat in het hieronder omrande llItikel staat vermeld zou men wat kunnen 
doen om de oude Algemene Begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst 
te hijgen. 

Bewerking en bestemming van gesloten begraafplaatsen. 
"Behoudens na ruiming van alle graven, gevolgd áoor wijziging van het 
gebruik van het terrein, zal een begraafplaats, begraafplaats blijven. Hoewel 
het afgelopen decennium een aantal begraafplaatsen en graftekens onder de 
bescherming van de Monumentenwet is geplaatst, is er in ons land nauwelijks 
een traditie (oude) begraafplaatsen om cultuurhistorische redenen in stand te 
houden en te onderhouden. Oude begraafplaatsen zijn echter behalve cul
tuurhistorisch, ook floristisch vaak interessant en kunnen, vooral in steden, 
uitstekend dienst doen als groenelement. Dit pleit er voor om ook na sluiting 
een bijzondere bestemming voor begraafplaatsen te handhaven en deze tot 
objecten van bijvoorbeeld stedelijk groen te maken ". 

Artikel uit de Inspectierichtlijn. Wet op Lijkbezorging. november 1999. 
Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 

Dat er dringend iets moet gaan gebeuren op de begraafplaats is te zien als je 
langs de 1100 graven loopt, die nog steeds door de gemeente worden beheerd. 
Aan de oostkant, daar walli' notllIis Johannes Nolen en zijn vrouw Anna Maria 
van Cappellen (de oplichters van de Van Cappellenstichting) begraven liggen, 
zie je veel gebroken en omgevallen grafstenen. Ook op de ander klasse aan de 
oostkant is dit het geval, hier zijn ook hele vakken leeg zonder stenen. Aan de 
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westzijde, daar waar vooraanstaande Capelse families zoals Vuijk, Van 
Riemsdijk, Verschoor, Kalkman en Van Cappellen liggen begraven, zijn ook 
veel gebroken grafstenen te zien. Als het verzakken niet wordt aangepakt zullen 
er steeds meer grafstenen breken, waama ze moeten worden gerestameerd. 

In het Collegewerkplan 2002-2006 van de gemeente Capelle aan den IJssel wor
den een aantal zaken genoemd die belanglijk zijn voor het monumentenbeleid. 
Met name worden genoemd de renovatie begraafplaats West, 
Monumentenbeleid Dorpsstraat, oude begraafplaats en de Oude Plaats. 
Daarnaast geeft de raad opdracht aan het college om een inventmisatie te maken 
van de Dorpssu'aat en de Oude Begraafplaats. Positief. Hopelijk kunnen deze 
plannen worden gerealiseerd in de bovengenoemde peliode. Veel tijd hebben we 
niet meer, er moet snel iets gebeuren. 

Verder willen wij de mensen bedanken die ons hebben geholpen met het voor
onderzoek, de opbouwen het weer afbreken van de expositie. 

Bram Kurvink 
Simon Paul. 

2003 JAAR VAN DE BOERDERIJ. 

2003 is uitgeroepen tot het'Jaar van de Boerderij'. Dit om een breed 
publiek te interesseren voor het behoud van de agrarische bouwkunst in 
ons land. De Open Monumentendag 2003 zal zich, met hetzelfde als doel, 
afspelen rond het thema 'landelijke bouwkunst'. Nederland telde in 1950 
nog ruim 190.000 boerderijen. In 2001 was dat aantal gedaald naar 
91.000, waarvan er nog maar 38.000 boerderijen een agrarische bestem
ming hebben. In Zuid-Holland ligt dat aantal op 6100. Genoemde cijfers 
maken duidelijk dat een'Jaar van de Boerderij' noodzakelijk is om het 
een ander onder de aandacht te brengen. 

In Capelle aan den IJssel zijn nog tal van sporen uit een agrmisch verleden terug 
te vinden, die het wam'd zijn om te behouden. Wie kent bijvoorbeeld niet de his
torische boerderijen aan de 's-Gravenweg? Beeldbepalende gebouwen die vroe
ger de kern waren van het omringende slagenlandschap en nu nadrukkelijk deel 
uitmaken van ons cultureel erfgoed. Helaas zijn er ook in onze gemeente al 
meerdere fraaie, oude boerderijen, wam'devolle gebouwen en open ruimten ver
loren gegaan. Vaak uit onverschilligheid of onwetendheid, een enkele keer door 
brand of eligoedvandalisme. Slordig is er in Capelle, maar ook in Nieuwerkerk, 
omgegaan met het landelijke km'akter van de 's-Gravenweg. Er is gelukkig nog 
veel te redden, echter niet in Rotterdam wam' de eeuwenoude weg al volledig is 
verziekt. 
De HVC zal in het jam' van de boerderij veel aandacht gaan besteden aan de laat
ste resten van het agrmische verleden in Capelle. Ook zal worden getoond, wat 
verdwenen is. Nadrukkelijk zal in 2003 aandacht worden gevraagd voor het 
behoud van het landelijke km'akter van de 's-Gravenweg. De weg is een monu
ment op zich en een van de weinige plaatsen waal" de sfeer van het Capelse boe
renleven nog aanwezig is. Een sfeer die niet verder meer mag worden aangetast. 

Paul Weyling 

PRESENTATIE 
'KOOPMANSGEEST en VAKMANSCHAP'. 

Op Open Monumentendag 2002, 14 september om 11.00 uur, is in ons 
museum aan de Bermweg 13 de expositie 'Koopmansgeest en 
Vakmanschap' gepresenteerd. Bij de presentatie, die een gezellig en geani. 
meerd karakter had, waren ongeveer 85 belangstellenden en genodigden 
aanwezig. De nieuwe expositie trok meteen al veel belangstelling. Over de 
gehele dag hebben ruim 160 bezoekers het museum bezocht en daar 
mogen we best een beetje trots op zijn. Als voorzitter heb ik, net als de 
overige bestuursleden en de samenstellers van de expositie, veel waarde
rende woorden mogen ontvangen. De HVC heeft met 'Koopmansgeest en 
Vakmanschap' opnieuw een goede indruk gemaakt en daar kunnen we 
mee vooruit. 

Namens het bestuur van onze vereniging wil ik iedereen die heeft bijgedragen 
tot dit succes hmtelijk bedanken voor de enorme inzet. Het lijkt mij goed om de 
direct betrokkenen hier nog even voor het voetlicht te halen. Dat zijn in de eer
ste plaats Hans Bolkestein, Frans van Es, Cor van Maanen en Henk van der 
Marel. Zij maakten deel uit van de werkgroep 'Koopmansgeest en 
Vakmanschap' en hebben de expositie samengesteld. Daml1aast Henk Nijman 
voor het verzorgen van het (digitale) fotowerk. Cees van Yperen en Tom Mulder, 
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die ons museum een meta
morfose hebben laten 
ondergaan door het ontwer
pen en maken van de viu'i
ne-opstelling met vlonders 
in het hmt van onze exposi
tieruimte. Ook hebben zij 
zich beziggehouden met 
inlijsten en het maken van 
expositieborden. Paul Wey
ling voor de redactie en 
samenstelling van het expo
sitieboekje. Jaap de Gier en 
Aad de Bruijn wil ik noe
men omdat zij zich zeer ver
dienstelijk hebben gemaakt 
bij het inrichten van de 
expositie. Heren, het was 
grandioos. De cateling tij
dens de presentatie was in 
goede handen bij Jenny 
Charles, Clasien de Gier en 
Anna Swets. Het was alle
maal dik in orde. 

Melle Beugeling 
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VAN VROEGER... EN ONBEKEND. 

Kruispunt Capelseweg / Bennweg 
omsteeks 1930, gezien vanaf de . 
Kanaalweg, links Bermweg 71, 
rechts winkel en woonhuis van Van 
Dam. 

Foto: archiefgemeente Capelle aan 
den IJssel. 

"Het pand op de foto is Bermweg 71, van de familie Worst. Later is de sloot 
gedempt en de brug weggehaald. Met het ophogen en verbreden van het kruis
punt CapelseweglBennweg kwam het huis in een put te staan. Links van het 
pand is de hoger gelegen Capelseweg te zien". Dat schreef de heer C. MilOlt uit 
Capelle n.a.v. een fotovraag in 'Van vroeger en... onbekend' (HVC Nieuwsbrief, 
jrg.16, nr. 3, pag. 71). Gevraagd werd waar het huis van de foto heeft gestaan en 
welke mensen poseren er op de brug. 

Mevrouw Leentvaar-Visser uit Capelle veltelde dat het huis is gebouwd door 
haar vader, AIie Visser. "Onze familie heeft er ongeveer 4 jaar gewoond. 
Daarna verhuisden we naar de woning en winkel van Zeger de Vogel aan de 
Kanaalweg. Het was een ruil, de familie De Vogel ging in ons huis wonen. Ze 
hebben er niet lang gewoond. Slager Worst heeft er het langst gewoond. Op de 
brug staan Zeger de Vogel en zijn vrouw". Wie de man links is blijft de vraag. 
Een zoon misschien? Op de plaats waar het huis stond is nu de toegang tot het 
parkeerterrein (hoek CapelseweglBermweg-oost) dat ligt tegenover Bermweg 
320. Inzenders dank voor uw info. 

Paul Weyling 
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ACHTEROM KlJKEN 

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij vooruit kijkt. Toch 
wil ik in de laatste HVC Nieuwsbrief van 2002 kort terugblik
ken op het afgelopen jaar. In de eerste plaats wil ik al onze 
vrijwilligers dank zeggen voor hun inzet. Belangeloos en in 
vrije tijd is er veel werk verzet. Niet in de laatste plaats heeft 
onze vereniging haar goede naam in Capelle en wijde omge
ving, aan u te danken. Aan het begin van het jaar, tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Capelle aan den Ijssel, 
mocht ik uit handen van burgemeester Joke van Doorne de 
'Publieksprijs 2001' in ontvangst nemen. Ik kan u verzekeren 
dat ik met trots deze prijs namens de HVC in ontvangst heb 
genomen. Het is voor mij dan ook een eer uw voorzitter te 
mogen zijn. 

Ondanks wat strubbelingen in het derde kwaltaal, waardoor onze 
secretaris zijn functie heeft neergelegd, kan de Historische 
Vereniging Capelle aan den IJssel terug zien op een goed jaar. Het 
aantal leden ontwikkelde zich in positieve zin en is inmiddels uitge
groeid tot het aantal dat wij in het beLeidsplan ons tot doel hadden 
gesteld. Op de HVC Nieuwsbrieven ontvangen wij veel positieve 
reacties, waarvoor ik mijn dank en waardering wil uitspreken aan 
onze redacteur. De contacten met het gemeentebestuur en de ambte
naren van de deelsector Welzijn en Educatie zijn geïntensiveerd. 
Vooral t.a.v. van de verschillende educatieprogramma's, bestemd 
voor het basis- en voortgezet onderwijs, is een flinke stap voor
waarts gemaakt. De HVC is nauw betrokken bij het opstellen van de 
gemeentelijke monumentenverordening, die naar ik verwacht bin
nen afzienbare tijd een feit is. Op initiatief van onze vereniging is er 
geregeld overleg tussen de historische verenigingen van de aan de 
Hollandsche IJssel gelegen gemeenten. Aan dit overleg neemt ook 
het projectteam 'Schoner, mooier, Hollandscher IJssel' deel. Het 
bestuur van de HVC is op meerdere fronten bezig met het ontwik
kelen van plannen en ideeën. Ik hoop, samen met bestuur en onze 
onmisbare vrijwilligers, de in het beleidsplan gestelde doelen ook 
volgend jaar weer te kunnen bereiken. 

Beste HVC-Ieden, ik wil u vanaf deze plaats, mede namens de ove
rige bestuursleden, een fijne jaarwisseling toewensen. Moge het jaar 
2003 voor u en uw familie in een goede gezondheid verlopen. 

Melle Beugeling 
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INFORMATIE GEVRAAGD OVER 
OUDE CAPELSE SCHEEPSWERVEN. 

Ron de Vos schrijft een boek over de Nederlandse clipper. In verband hiermee 
zoekt hij informatie over de vroeger in Capelle gevestigde scheepswerf van P. 
Bakhuysen (Bakhuijsen) en Zn en die van Johannes Pieter Cornelisz. 
Hoogendijk. Ron woont in Frankrijk maar heeft in Nederland een postadres; 
te weten: Ron de Vos, postbus 1040, 1000 BA Amsterdam. 

Paul Weyling 

DANK 

In het afgelopen jaar zijn vier HVC Nieuwsbrieven verschenen, totaallOO pagi
na's nieuws en historie. Een aantal leden hebben hieraan met een verhaal of 
geschiedenis hun steentje bijgedragen, te weten: Janny van Berkel- Otterspeer, 
Wim van den Bremen, Melle Beugeling, Frans van Es, Wil van Kooij- Seinstra, 
Bram Kurvink, Ger Mulder, Bab Riem Vzs- van Vianen, Simon Paul en Arie van 
der Waal. Jaap de Gier stond altijd klaar om voor de benodigde foto's te zor
gen. De nieuwsbrieven werden verzendklaar gemaakt door Nel Weyling en 
bezorgd door Melle Beugeling, Kees van Beusekom, Ron van Boven, Anneke van 
den Bremen, Aad de Bruijn, Jaap de Gier, Ria de Jong, Henk van der Marel, Cor 
van Maanen, Ger en Ineke Mulder, Anna Swets (zorgde ook voor de adressti
ckers), Teun Verkaik en Paul Weyling. Arie van Wijngaarden, onze huisdrukker, 
stond altijd klaar voor een correcte afwerking van de nieuwsbrief Namens alle 
leden, hartelijk dank allemaal. 

Paul Weyling. 

Een winterse foto gemaakt aan de Nijverheidsstraat op 20 februari 1956.
 
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.
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