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Bij de omslag:
Boerdelij Nijverheidstraat 167. De boerenhofstede van het Zuid-Hollandse
boerdeJijtype is generaties lang eigendom geweest van en bewoond door de
bekende familie Van der Helm. Op 20 maait 1967 is de uit 1653 stammende
boerderij door brand volledig verwoest.
Aquarel: J. Verheul Dzn. Collectie: Gemeente Archief Rotterdam.
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'BOERENBOUW', THEMA OPEN MONUMENTENDAG
De meeste Nederlanders hoeven maar een paar generaties terug te gaan in
de familiegeschiedenis om te ontdekken dat hun directe voorouders of
naaste familie op een boerderij woonden. Het is namelijk nog maar kort
geleden dat een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking een bestaan
vond in de landbouw.
Historische boerderijen vormen de tastbare neerslag van eeuwen wonen werken
en bouwen op het platteland en zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel
erfgoed. Helaas staan veel historische boerdeJijen (waaIvan een overgrote meer
derheid geen monumentenstatus heeft) onder grote druk: ze verliezen hun oor
spronkelijke functie en worden gesloopt of ingrijpend verbouwd.
Bestemmingsplannen worden gewijzigd ten behoeve van nieuwe woon- en
werkgebieden, infrasu·uctuW" of nieuwe natuurgebieden. Het gevolg is een drei
gend verlies aan cultuurhistOlische en landschappelijke waaI·den. Deze ontwik
kelingen hebben geleid tot het uiu"oepen van 2003 tot het 'Jaar van de
BoerdeJij' . Doel van dit jaaI" is aandacht te vragen voor het behoud en zorgvul
dig beheer van historische boerderijen en erven. In aansluiting op het JaaI· van
de Boerderij is als landelijk thema voor de Open Monumentendag 2003 geko
zen voor 'Boerenbouw. Monumenten van het agrarisch bedrijf' .
In het kader van het 'Jaar van de Boerderij' en het landelijk Open
Monumentendagthema 'Boerenbouw' is door de Historische Vereniging Capelle
aan den IJssel (HVC) een tweetal activiteiten georganiseerd. Eerder dit jaar
(vanaf 12 april) werd de boerdeIij aan de 's-Gravenweg 325 opengesteld voor
publiek. De HVC (die een deel
.~ "'''_~~, ='c
van het pand in gebruik heeft als
depot) heeft in het deel waar tot
I
I
1999 de familie Schinkel woonde
een boerderijwoning ingericht
(t/m 13 september 2003) in de
stijl van het boerenleven in de
eerste helft van de 20e eeuw.
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Daamaast is er van 13 september
2003 (Open Monumentendag)
tiro 31 januari 2004 in het
HistoIisch Museum, gevestigd in
het voormalig ketelhuis van het
gemaal Jan Anne BeijeIinck, een
expositie ingelicht met als titel
'Boerenbouw' "De expositie geeft
een beeld van het agraI"isch verle
den van Capelle aan den IJssel.
Naast foto's van bestaande en
verdwenen Capelse boerderijen is
er van alles te zien over het leven
en werken op de boerdelij. Verder
wordt aandacht besteed aan de
eeuwenoude 's-Gravenweg.
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OPEN MONUMENTENDAG, CAPELSE KUNSTMARKT
EN CULTUURPROM, ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2003
Zaterdag 13 september, van 10 tot 17 uur, orga
niseert de Historische Vereniging Capelle aan
O\len
11
den Ijssel (HVC) samen met de gemeente voor
Monumentendag
de 17e keer Open Monumentendag. Het lande
lijk thema dit jaar is 'Boerenbouw.
Monumenten van het agrarisch bedrijf'. Het Nut-Capelle organiseert die
zelfde dag in de oude dorpskern voor de 33e keer de Capelse Kunstmarkt,
op het Stadsplein wordt voor de 4e maal de Cultuurprom gehouden.

0-=

Het Nut, Cultuurprom en HVC starten om 10 uur gezamenlijk deze dag in de
Dorpskerk aan de Kerklaan. Een dag boordevol cultuur en activiteiten waaIvoor
het startsein wordt gegeven door de burgemeester van Capelle aan den IJssel,
Joke van Doorne. Het 'Christelijk Gemengd Koor Capelle' zal o.l.v. Ad de Joode
en op het orgel begeleid door Cees van der Slik een aantal liederen ten gehore
brengen. Aansluitend vertrekt muziekvereniging 'Eendracht Maakt Macht' al
musicerend van de Dorpskerk naaI· het Stadsplein, waaI" om 11.30 uur de
Cultuurmarkt van start gaat. Aan de programma-onderdelen van Open
Monumentendag en de KunstmaI·kt kan al vanaf 10 uur een bezoek worden
gebracht.
Het Historisch Museum, gevestigd in het gemaal Jan Anne BeijeJinck aan de
Bermweg 13 in de wijk Schenkel, fungeelt die dag als informatiepunt voor de
Monumentendag-activiteiten. Hier kunt u terecht voor folders, fietsroute, het
Monumentendag Magazine 2003 en inlichtingen. Het museum is bereikbaaI"
onder telefoonnummer 010-4500080.

UITNODIGING VOOR DE LEDEN

CultuUlprom
Gemeente Capelle aan den IJssel.
Het Nut-Capelle
Historische Vereniging Capelle
aan den IJssel
Ned. Herv0I771de Gemeente
DOlp/Middelwatering
- Werkgroep Open Monumentendag
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG
Historisch Museum
In het Historisch Museum, gevestigd in het voormalig ketelhuis van het gemaal
Jan Anne Beijerinck, is door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
(HVC) een expositie ingelicht met als titel 'Boerenbouw' . De expositie geeft
een beeld van het agrarisch verleden van Capelle aan den IJssel. Naast foto's van
bijna alle (nog) bestaande en verdwenen boerdelijen in Capelle is er van alles te
zien over het leven en werken op de boerdeIij. Aanleiding voor de expositie is
het uitroepen van 2003 tot het 'Jaar van de Boerderij'. Met 'Boerenbouw' volgt
de HVC de keuze van het landelijk Open Monumentendagthema 2003. Beide
initiatieven hebben onder andere als doel de nog resterende gezichtsbepalende,
historische boerdelijen en erven voor het nageslacht te bewaren. Binnen de
expositie wordt ook aandacht besteed aan de 's-Gravenweg, die landelijk bekend
is door het gezegde 'Zo oud als de weg naar Kralingen'. Duidelijk wordt
gemaakt hoe belanglijk het is om het landelijk karakter van deze eeuwenoude
weg te behouden. Adres: Bermweg 13, Capelle-Schenkel, achter de AkkeIWinde en
nabij het metrostation Schenkel.

Gemaal Jan Anne Beijerinck
Het in 1868 gebouwde gemaal Jan Anne BeijeIinck heeft vanaf 1869 uitstekend
zijn werk gedaan, eerst bij de droogmaking van en daarna voor de waterhuis
houding in de Polder Prins Alexander. In 1990, nadat in Nieuwerkerk aan den
IJssel een nieuw gemaal in bedIijf was gesteld, is het Beijerinckgemaal buiten

En de boerderij, hij verdween
De boerderij van Simon Hak met hooiberg en schuur aan DOIjJsstraat 31. De schuur
is in 1963 gesloopt en ook de hooibelg is later verdwenen. De woning is bewaard
gebleven en staat op de lijst van Rijksmonumenten onder nummer 11464. Op de
i
plaats vanwaar de fotograaf in juni 1963 zijn plaatje
maakte stond tot in de jaren '20 van de vorige eeuw
'De Hoop', een wipkorenmolen.
De molen behoorde toen, samen met de boerderij,
aan de familie Van de Erve.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

dienst gesteld. Het oorspronkelijke
stoomgemaal heeft een bijzondere archi
tectuur en is nu het oudste nog werkend
elektIisch bediend gemaal in Nederland.
De elektrische installatie, pompen en
motoren uit 1927 zijn inmiddels zeldzaam
geworden. Het gemaal kan nog steeds
dienst doen als noodbemaling en is door
de provincie Zuid-Holland aangemerkt
als provinciaal monument. Dankzij de
medewerking van het Hoogheem- Gemaal Jan Anne Beijerinck/Historisch
raadschap van Schieland zal het gemaal
Museum. Foto: J. de Giel:
op deze Open Monumentendag in bedlijf
worden gesteld. Adres: Bermweg 13, Capelle-Schenkel, achter de Akkellvinde en nabij
het metrostation Schenkel

Dief- en duifhuisje
Het Dief- en duifuuisje dateert uit de 17e eeuwen is samen met de nabij gele
-I
gen slotgrachten het enige dat nog her
innelt aan het laatste Slot van Capelle.
In deze oude gevangenis, nu het klein
ste museum van Nederland, heeft de
Historische Vereniging Capelle aan
den IJssel een foto-expositie ingericht
met als titel 'Van Toen naar Nu,
Capelle aan den IJssel van ± 1950 tot
heden'. Foto's van 'Toen' en foto's van
Dief- en
'Nu' vormen de basis van de expositie
du ifhuisje, die een goed beeld geeft van hoe
het kleinste Capelle aan den IJssel in de laatste
museum
vijftig jaar is veranderd. Daarnaast
van
worden er voorwerpen getoond van
Nederland. 'Toen' en de opvolgers van 'Nu'.

Foto: J. de Adres: Rozenburcht (nabij het winkelcen
Giel:
trum Slotplein), wijk Middelwatering.

Dorpskerk
In de oude dorpskern domineert al meer dan 400 jaar de Dorpskerk uit 1593 van
de Nederlands Hervormde Gemeente. De kerk bestaat uit een éénbeukig schip
en een smaller vijfzijdig gesloten koor (1665), overdekt door tongewelven met
trekbalken. In het schitterende inteIieur is onder meer de 17e eeuwse eikenhou
ten preekstoel en een Tien-Gebaden-bord met omlijstingen en fronton uit 1656
te bewonderen. De toren is van 1806. De gehele dag zal door de organisten Cees
van der Slik, Anton den Braber en Wiggen Pols op het prachtige Van Dam-orgel
uit 1904 worden gespeeld. In het koor van de kerk is door de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel een kleine expositie ingelicht met foto's van
verdwenen en bestaande Capelse boerderijen.

Wipkorenmolen 'De
Hoop', links de schuur
die in juni 1963 is
gesloopt. Foto: collectie
Paul Weyling

Adres: Kerklaan 1, Capelle-DOIp, Middelwatering.

Museumboerderij
Deze monumentale boerderij is in 1858 gebouwd voor Dirk Pieter van
HVC Nieuwsbrief najaar 2003 pagina 52

HVC Nieuwsbrief najaar 2003 pagina 53

Cappellen en nu eigendom van de gemeen
te Capelle aan den IJssel. Het voorhuis, dat
niet kan worden bezichtigd omdat het nog
wordt bewoond, is ouder en stamt vermoe
delijk uit de l7e eeuw. Van Cappellen dreef
hier samen met zijn broer Adrianus een vee
handel en was daarnaast eigenaar van de
steenplaats 'De Kouwenhoek'. In 1910
werd de boerdelij verpacht aan de familie
Museumboerderij 's-Gravenweg 325. Schinkel, die er bijna 90 jaar heeft gewoond
Foto: J. de GieJ:
en gewerkt. De Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel (die een deel van het
pand in gebruik heeft als depot) heeft in het deel waar tot 1999 de familie
Schinkel woonde, een boerdelijwoning ingelicht in de stijl van de eerste helft
van de 20e eeuw. Adres: 's-Gravenweg 325, naast de kinderboerderij.

Fietstocht
De HistOlische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft een fietstocht uitgezet
die ook in het teken staat van het Open Monumentendagthema 'Boerenbouw '.
De route van ongeveer 20 kilometer voert via diverse mooie plekjes in Capelle
aan den IJssel langs de opengestelde monumenten en de musea. De routebe
schIijving is gratis verkIijgbaar in het HistOlisch Museum, het Dief- en duif
huisje, bij de informatiebalie van het gemeentehuis, bij de bibliotheek op het
Stadsplein en bij de infohaam van HVC naast de Dorpskerk.

Regentenkamer
De regentenkamer in de Van Cappellenstichting aan de Dorpsstraat 164 is dit
jaar niet opengesteld. In afwachting van de restauratie van het ruim honderd jaar
oude pand is de inventaris van de even oude regentenkamer elders opgeslagen.
De Werkgroep Open Monumentendag hoopt dat in 2004 de Regentenkamer
weer kan worden opengesteld.

Rondvaart met drie oude zeilschepen

En de boerderij, hij verdween
Deze karakteristieke Zuid-Hollandse boerderij aan het einde van de
Raadhuisstraat moest wijken voor de uitbreiding van de 'Oude Plaats', die
aan de bouw van Middelwatering vooraf ging. De boerderij, die stond op de
plaats waar /JU de Raadhuishof is, was eigendom van de familie Hoogendijk.
In 1956, het jaar waarin de foto is gemaakt, werd de boerderij beheerd door
de broers Marius en Leen Kool en hun zusters Lien en Lizebeth. Ze vertrokken
kort voor de sloop van het pand (aprilJmei 1959) naar een nieuwe woning, die
gebouwd werd naast de boerderij van hun inmiddels overleden ooms Ernst en
OUo Hoogendijk aan de 's-Gravenweg 178, het huidige restaurant 'De
Dorsvlegel'. Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat 199/201, even
voorbij de Dorpskerk, kan een rondvaart worden gemaakt op de Hollandsche
IJssel met 3 oude zeilschepen, te weten:
De 'Janna' , een Groningse zeetjalk van 24 x Slh meter, is gebouwd in 1899 en
volledig gerestaureerd. Het is een varend monument en als zodanig geregisu'eerd
als indusu'ieel erfgoed. Het schip is geheel zeilklaar. Van dit type schip varen er
in Nederland nog een stuk of acht. Het is een uniek schip.
De 'Willy', is een Zeeuwse klipper uit 1908. Het schip heeft voornamelijk sui
kerbieten en aardappelen gevaren in Zeeland en Zuid-Holland. Later heeft het
ook zand en grind vervoerd. Het schip is door de eigenaar geheel verbouwd en
dient als woning voor zijn gezin. Buitenom is vOlig jaar een zeer grote restama
tie afgerond. Het hele schip is toen gesu'aald en van een nieuwe verflaag voor
zien. Daarnaast is er veel ijzelwerk vervangen en een nieuwe roef geplaatst.

"n\.

De unieke paviljoenschuit 'Zeldenrust' is een tjalk die in 1914 op de werf van
Van Duijvendijk in Krimpen aan den IJssel
werd gebouwd. Tot 1974 heeft het schip de
Hollandse binnenwateren bevaren als zand
~.
schip, met een lengte van bijna 23 meter en een
breedte van 4,85 meter. Het behoolt tot één van
de grootste en snelste schuiten waarmee de
IJsselmannen hebben gevaren. Het zeilopper
vlak is 188 mZ, opgebouwd uit een grootzeil,
fok en kluiver. De waterverplaatsing is 50
kubieke meter.

l . .

\t

Vanwege de aansprakelijkheid kunnen kinde
ren, jonger dan 12 jaar, slechts onder begelei
ding van volwassenen een vaartocht maken.

Tjalk 'Zeldenrusr' (1914) aan de steiger tegenover
het voormalige veerhuis aan de DOJpsstraat
1991201. Foto: J. de GieJ:
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Samenwerking met Krimpen aan den Ijssel
Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel kunnen de his
torische schepen tijdens de rondvaaIt aanleggen aan de andere IJsseloever, vlak
bij molen De Schelvenaer. Vanaf de aanlegsteiger bij de molen is het 5 à 10
minuten lopen naar het Streekmuseum Crimpenerhof. Het museum is gevestigd
aan de IJsseldijk 312 in een 17e eeuwse Saksische Hallenhuisboerderij. Er is een
collectie ondergebracht, die een beeld geeft van het wonen en werken op het
platteland in de KrimpenerwaaI'd. Daamaast is er een expositie 'Over het leven
op de boerdelij' en worden op het terrein oude ambachten gedemonstreerd, die
op en rond de boerderij werden beoefend.
De Werkgroep Open Monumentendag:
Jaap de Gie/; Hen Lage/weij en Paul Weyling.

'BOERENBOUW', DEEL 4 IN MONUMENTENREEKS
Jaarlijks geeft de Stichting Open Monumentendag een rijk geïllustreerd boek uit die
het Open Monumentendagthema ondersteunt. Dit jaar heeft het vierde deel in deze
Monumentenreeks de titel 'Boerenbouw. Monumenten van het agrarisch bedlijf' Het
boek is geschreven door Volkskrantjoumalist Sietse van der Hoek. Hij publiceerde
eerder onder meer Polderliefde (1988), Tot in eeuwigheid (1994), Het platteland
(2002) en Meneer Aart (2002). In 'Boerenbouw' is er veel aandacht voor boerderij
en, maar ook de geschiederus van de landbouw in Nederland, landschapsveranderin
gen en ook de boeren zelf komen uitgebreid aan bod. In een bonte stoet komen ze
voorbij: Swifterbanters, keuterboeren, herenboeren, varkensboeren, tabakkers, eco
boeren, campingboeren en 'verbrede landbouwers'. Ze worden gepresenteerd in een
complexe context van geografische, sociale, economische en technologische ontwik
kelingen. De boer ploegde al die tijd stug voort. Aanvankelijk zelfvoorzienend, uit
eindelijk voor de wereldwijde export. Aanvankelijk met een legertje knechten, later
met een heel machinepark. Aanvankelijk met een tekort aan alles, tegenwoordig met
enOime overschotten. Van der Hoek probeert een antwoord te vinden op vragen als
'Wat is boerencultuur nog in dit land?, 'Heeft de stad de boeren nog wel nodig?' en
'Wat is de toekomst van historische boerdelijen? Sietse van der Hoek, Boerenbouw.
Monumenten van het agrarisch bedrijf, 2003 (ISBN 90-806181-3-6). Verkrijgbaar in
het Historisch Museum en in de boekhandel: prijs € 14,--.

En de boerderij, hij verdween
Het einde van het Capelse deel var! de 's-Gravenweg ± 1961. Links 'Gl'Oeilust',
de boerderij var! de familie Rijkaart, 's-Gravenweg 377. Rechts 'De Roode Leeuw,
's-Gravenweg 379. De boe/derij, die aan het einde van de 1ge eeuw is gebouwd en de
oude herberg uit 1735 zijn beide verdwenen. De eerste door sloop (± 1972), de tweede
sneuvelde half oktober 2001 tijdens de sloop van de restanten van de op 5 augustus
2002 door brand ve/woeste aanbouw.
Aquarel: G. van Bruggen. Collectie: archief gemeente Capelle aan den lJssel.

En de boerderij, hij verdween
Op de 's-Gravenweg 251, tegenover de Kerklaan stond deze bijzondere boerderij.
Eigenaar was A. W van Cappellen uit Ouderkerk aan den IJssel. Pachters waren onder
andere de families M. Den Hollander en WOudijk. Het voorhuis, dat uit het begin van
de 18e eeuw dateert, wekt het vermoeden dat het als buitenhuis is gebruikt en pas later
door schuur- en stalaanbouw als boerderij is ingericht. Als we nu terug gaan naar de
plaats van dit cultureel e/fgoed beseffen we eenS te meer wat met instemming van de
vroede vaderen is vernietigd.
De foto is gemaakt op JO februari 1984 door EvA Obbes.

I
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DE AANSLAG, DE VERGELDING, DE BRAND.
DE BOERDERIJ VAN OOMS, 'S- GRAVENWEG 394.

even daarvoor had ontmoet, van de ondergrondse zijn en zojuist de spoorlijn
hadden gesaboteerd.

De boerderij van Antonie Marinus Ooms (1907-1983) en Jannetje
Comelia Luijt (1907.1982), 's·Gravenweg 394, is op zondag 8 oktober
1944 door de Duitsers in brand gestoken en volledig verwoest. Een bar
baarse daad als vergelding voor een door de illegaliteit gepleegde aanslag
op het nabijgelegen spoor, de huidige Abram van Rijckevorselweg.
Het transport van Duitse tanks vanuit Rotterdam naar het front, waar ze
de geallieerde opmars moesten stoppen, werd door de aanslag met een dag
vertraagd. De familie Ooms, die niets met de aanslag te maken had, raak·
te als gevolg van de represaille in minder dan één dag hun hele bezit
kwijt.

De zware klap wordt ook gehoord door Anton Ooms Cs-Gravenweg 394). De 37
jarige Ooms is op weg naar zijn land, dat eveneens aan de oude spoorlijn
Rotterdam-Gouda ligt. Op het moment van de klap ziet hij in de buurt van het
spoor, ongeveer 200 meter oostelijk van zijn land, een grote vuurzuil en rond
vliegende brokstukken. Onwetend van het lot dat hem de volgende dag zal tref
fen laat hij de gebem1enis voor wat het is en loopt door naar zijn koeien die moe
ten worden gemolken.
Rond halfnegen komt een Duits legerofficier aan Rodenburg vragen of deze wat
gezien heeft. Rodenburg vertelt de Duitser niet veel, alleen dat hij een zware

De eerste boerderij van Anton en
Jannetje Ooms.

De oude spoorlijn Rotterdam-Gouda

Antonie (Toon) Ooms (1873-1937),
weduwnaar van Maria Moerman
(1871-1928), woonde in de 'Kastan
jehof' aan de 's-Gravenweg 359 als
rentenier. Daarvoor was hij veehouder
geweest in Haastrecht (1896-1911) en
Schiebroek (1911-1928). Toon Ooms
kocht voor al zijn zonen een boerderij.
Zo werd in aptil 1929 aan de 's
Gravenweg 394, schuin tegenover de
De 'Kastanjehoj'. 's-Gravenweg 359.
'Kastanjehof' , een stuk land aangekocht om een boerderij op te bouwen
Foto: Maarten Vissel:
voor zijn jongste zoon Antonie
Marinus (Anton). Het verworven land strekte zich, onderbroken door de spoor
baan, uit tot aan de Groenedijk. De boerdeIij, die direct aan de 's-Gravenweg
werd gebouwd, kon in april 1930 in geblUik worden genomen. Toon Ooms
'ordonneerde' zoon Anton, die verkeerde met Jannetje Comelia Luijt, te gaan
trouwen. In Hillegersberg werd op 20 mei 1931 gevolg gegeven aan de 'ordon
nantie'. Dezelfde dag beu'ok het jonge paar de boerderij, die de naam kreeg
'Niets zonder Gods zegen'.

De Abram van Rijckevorselweg is van 1855 tlm 1953 het tracé geweest van één van de
oudste spoorlijnen van Nederland. Het spoor, een zijtak van de lijn Amsterdam
Utrecht-Arnhem, liep van Utrecht via Gouda naar Rotterdam-Oost en werd geëxploi
teerd door de in 1845 met Brits kapitaal opgerichte 'Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij (NRS)'. De spoorlijn eindigde bij de opening op 30 juli 1855 bij een hou
ten hulpstation ter hoogte van het Boerengat in Rotterdam. Enkele jaren later werd de
spoorlijn verlengd en doorgetrokken naar het in 1858 gereedgekomen Maasstation dat
stond op de plaats van het huidige zwemparadijs Tropicana. Capelle aan den lissel
kreeg in 1855, daar waar de spoorlijn de Kerklaan kruiste. een eenvoudig houten sta
tionnetje dat in 1915 werd vervangen door een stenen gebouw. De NRS werd in 1890
overgenomen door de 'Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS). Op I
mei 1899 kwam er een verbinding tot stand tussen de sporen van de SS en de
Hollandsche lizeren Spoorweg Maatschappij (HUSM). Vanaf die dag kon vanuit
Utrecht niet alleen naar het Maasstation worden gereisd, maar ook om Rotterdam heen,
via de Ceintuurbaan naar het HliSM-station Delftse Poort (het huidige Centraal
Station). Op 7 oktober 1935 werd het Capelse station voor passagiers gesloten. De trein
werd het slachtoffer van de concurrentiestrijd tussen bus- en railvervoer. AI in de
Tweede Wereldoorlog werd begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een
nieuw spoortracé tussen de Ceintuurbaan bij Terbregge en Nieuwerkerk aan den lissel
dat op 4 oktober 1953 in gebruik werd genomen. Op zaterdag 3 oktober 1953 reed de
laatste trein over de oude spoorlijn Rotterdam-Gouda, de huidige Abram van Rijcke
vorselweg en Schielandweg.

De aanslag.
Zaterdag 7 oktober 1944. Het is 's morgens rond halfzes als veehouder Antonie
Willem Rodenburg (1896-1982) van de Capellehoeve Cs-Gravenweg 355), op
weg naar zijn land om de koeien te gaan melken, dtie mannen tegenkomt die
hem aanhouden. Het land van de veehouder ligt aan de oude spoorlijn
Rotterdam-Gouda op de grens van Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Eén
van de drie mannen is bewapend met een machinegeweer. Na controle van zijn
persoonsbewijs mag Rodenburg doorlopen. Hij krijgt het advies mee om zijn
koeien uit de buurt van de spoorbaan te houden en wordt dringend gewaar
schuwd geen verdere acties te ondernemen. De veehouder dIijft daarop de koei
en weg van het spoor en gaat melken. Ongeveer een half uur later hoort hij een
zware klap en ziet bij de spoorbaan een stofwolk en stukken mateIiaal de lucht
in vliegen. 't Is net over de gemeentegrens, een luttel aantal meters in
Nieuwerkerk. De 46-jarige Rodenburg begrijpt dan dat de drie mannen, die hij
HVC
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klap heeft gehoord en een grote stofwolk heeft gezien. Anton Ooms ziet later op
de dag Duitse militairen bezig met het herstellen van de spoorlijn, waarmee ze
volgens hem tot de volgende morgen bezig zijn geweest.

aan te doen is wam"op deze antwoordt: "Ik heb de order om een woning in brand
te steken van de hoogste instantie gekregen (SS und Polizeiführer Rauter of
Wehrmachtsbefehlhaber generaal Christiaansen) en daar valt niet over te pra
ten. Ik moet deze order uitvoeren, als ik het niet doe dan schieten zij mij voor
m'n kop en daar heb ik nog geen zin in". Ooms verlaat daarop de kamer om het
verschJikkelijke nieuws aan zijn vrouwen kinderen te veltellen.

De vergelding.

Zondag 8 oktober 1944. Anton en Jannetje Ooms zijn samen naar de morgen
dienst in de Nederlands Hervormde Dorpskerk aan de Kerklaan. De zes kinde
ren in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar zijn thuis en houden zich bezig met spelle
De familie Ooms krijgt in pJincipe een uur om de boerderij te verlaten en alles
wat mag worden meegenomen bij elkam" te zoeken. Maar in verband met de
tjes. Omstreeks 12 uur worden ze opgeschrikt door het lawaai van twee Duitse
legerwagens, die vanaf de 's-Gravenweg door het knarsende grind het erf op rij
grootte van het gezin wordt de termijn met een half uur verlengd tot anderhalf
uur. De jongste kinderen, Anton (9), Comelis (7), Jannetje (4) en Wilhelmina (2)
den. Even later stappen met veel kabaal drie in Duits uniform gestoken mannen
worden bij buren ondergebracht. De oudste twee, Mmia (12) en Lijntje (10),
de boerderij binnen. Het zijn Hauptschmiührer Renner (commandant van de
blijven op de boerdelij om hun ouders te helpen. Ook mogen van de Duitsers
Sicherheitsdienst regio Gouda), een onbekende Duitse officier en 'De Balvelt' ,
een beruchte en gevreesde Nederlandse SS-er uit Moordrecht. Als het echtpaar
familie en buren helpen met het verzamelen van beddengoed en kleding.
Ooms even later thuiskomt lopen ze verwonderd en geschrokken met de
Tenminste, als niet het hele dorp wordt ingeschakeld. Na er om te hebben
I'
Duitsers mee naar de woonkamer. Jannetje mag echter niet mee naar binnen.
gevraagd mogen ook twee ledikanten worden meegenomen. Geprobeerd wordt
Met de kolf van een geweer wordt de deur voor ham' neus dichtgeslagen. Ze
om de naaimachine en de fietsen mee te nemen, echter zonder resultaat. Anton
blijft dan bij de hevig geschrokken kinderen in de keuken. Achter de gesloten
Ooms zelf gooit het geldkistje, waaJin naast geld ook wam"depapieren en sie
deur van de woonkamer krijgt Anton Ooms van de Duitse officier in gebroken
raden, uit het raam in de sloot naast de boerdeJij. De gedachte is het kistje later
Nederlands te horen: "Het is beroerd maar je zal wel in de krant gelezen hebben
weer op te vissen. Woest zijn de Duitsers wanneer iemand vanuit het zolderraam
dat voor elk sabotagegeval een woning in de brand gestoken wordt. Nu hebben
rood-wit-blauw geverfde kinderklompen nam buiten gooit. De klompen zijn
alvast in de nationale dJiekleur geschilderd voor na de bevJijding. Wat de
wij maar gedacht de boerderij van jou te nemen. In een uur moet je er uit zijn.
Je mag alleen wat beddengoed en kleren meenemen. De rest wordt verbeurd ver
Duitsers zelf kunnen gebmiken - inboedel, gereedschap en waardevolle goede
klaard". Ooms, uiterlijk kalm maar lijkbleek, vraagt aan de officier of daar niets
ren - wordt apmt gezet en later op vrachtwagens geladen en met onbekende
bestemming afgevoerd. Ook de weckpotten lJlet vlees en groenten, een kelder
Maatregelen van de Duitsers tegen de spoOiwegsabotage,
vol, worden door de Duitsers meegenomen. Eén van de wagens neemt de der
die in september 1944 een geweldige omvang aannam.
tien kippen en de haan van de familie mee. Met een doorgesneden strot worden
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ze aan een zijschot van het voeltuig gehangen. De bok van de kinderen onder
gaat hetzelfde lot. De Nederlandse SS-er is de ergste. Iedere keer als Anton
Ooms van de Duitse officier iets mag meenemen sommeert 'De Balvert' hem
met een grote mond het toch maar te laten staan. Doordat Ooms hier heel
beheerst op reageelt is de familie waarschijnlijk veel erger leed bespaard. 'De
Balvert' was een gevaarlijke collaborateur die nergens voor terugdeinsde en niet
voor niets in de streek bekend stond als 'De Schlik van Gouda' .
Omstreeks een uur of twee is alles van waarde uit de boerderij weggehaald.
Anton, Jannetje en de oudste twee dochters veru-ekken met wat schamele bezit
tingen naar de jongste kinderen bij de bmen. Daar is ook het beddengoed en de
kleding naaltoe gebracht. Na enige tijd wordt Anton Ooms daar door de Duitsers
opgehaald om in het land zijn vee aan te wijzen. Vrouwen kinderen bezorgd
achterlatend, omdat ze bang zijn hem niet meer terug te zien. Met lood in de
schoenen gaat Anton met de Duitsers mee. Na ongeveer een uw- komt hij geluk
kig weer heelhuids terug. Het vee - 13 melkkoeien, 7 kalveren, 9 zeugen met 16
biggen, 2 contractvarkens en 4 varkens voor huisslachting - wordt naar het
slachthuis in Gouda gebracht. De koeien lopend over de weg, achter elkaar, de
kop van de ene aan de stamt van de andere gebonden. Tussen alles door hadden
de Duitsers, inmiddels aanwezig met een man of tien, zich tegoed gedaan aan
het middagmaal dat op het fomuis had staan sudderen.

De brand.
Na het veJtrek van de familie Ooms beginnen de Duitsers zoveel mogelijk
brandbaar materiaal te verzamelen en dit door de hele boerdelij te verspreiden.
De bedoeling is om het pand snel en volledig in lichterlaaie te zetten. Alles wat
gemakkelijk kan branden wordt dam'voor gebruikt. Hooi, SU'O, maar ook bij
voorbeeld de gordijnen en het behang dat van de muren wordt gescheurd. 'De
Balvert' neemt bij dit alles het vOOltoUW.
Rond halfzeven wordt de nog mam-14 jaar oude boerderij in brand gestoken. De
Duitsers willen bij het stichten van de brand geen getuigen. De 's-Gravenweg is
dam'om verboden gebied voor iedereen behalve de bezetters. Om te voorkomen
dat vanuit de omliggende huizen het werk van de brandstichters kan worden
gevolgd moeten zelfs de ramen worden geblindeerd. Een um na het aansteken
van de brand, de boerderij staat dan volledig in lichterlaaie, vertrekken de
Duitsers. Mm-ia (Riet) en Lijntje (Lien), inmiddels ondergebracht bij een oom en
i
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Zevenhuizen, hemelsbreed zo'n 6 à 7 kilometer van de 's-Gravenweg, kunnen
vandaar de rode gloed van hun brandende huis zien. Net als Anton jr (9) en
Cornelis (7), die bij de familie Van Vumde logeren, vanaf huize Weltevrede aan
de 's-Gravenweg 215. De Capelse brandweer moet werkloos toezien en mag op
enige afstand van het fel brandende pand zich preventief opstellen. Blussen is
streng verboden. Het wordt alleen toegestaan de omliggende panden tegen brand
door de overwaaiende vonken te beschermen. De andere morgen is dit gevaar
geweken en rukt de brandweer rond een um of zes in. Gedwongen en tegen alle
brandweemormen in, een rokende puinhoop achterlatend.
De familie Ooms vindt een paar weken na de fatale dag onderdak bij de kinder
loze weduwe E. Anker- Dekker, 's-Gravenweg 375, schuin tegenover de puin
hopen van hun oude boerderij. De woning van de vrouw is klein en eigenlijk
maar geschikt voor bewoning met twee mensen. Toch u'ekt de familie er met z'n
achten in, later komt daar ook nog broer Jan bij die op 17 mei 1945 wordt gebo
ren. Tien mensen, in een huis voor twee! Dat is jarenlang improviseren, een
moeilijke tijd, die geweldig gedragen wordt. De weduwe Anker verklaart later
dat het de beste tijd van haar leven was. Van familie en bekenden worden kle
ding en andere spullen ontvangen. Zelf kunnen ze ook niet veel missen want
door vier jaren oorlog zijn vele zaken schaars geworden. Ook wordt kleding
gekregen van 'Hulp Actie Rode Kruis' (HARK). Op de boerderij van zijn broer
Arend Ooms (1901-1985) laijgt Anton ruimte om, in afwachting van een nieu
we boerdelij, alvast te beginnen met de opbouw van een nieuw bedlijf. Ook
krijgt hij van verschillende kanten hooi en stro aangeboden. De boerderij van
Arend Ooms, die in 1950 met zijn gezin emigreerde naar Chatham in de USA,
stond even terug, op de 's-Gravenweg 320, waar later Theo Spruit boerde. Anton
en Jannetje Ooms, die bijna niets meer hebben, zijn dankbaar voor alle hulp.
De vergeldingsactie had onder de inwoners van Capelle een onuitwisbare indruk
gemaakt. Niet iedereen keurde de aanslag op de spoorlijn goed. Onschuldigen,
zoals de familie Ooms, werden er het slachtoffer van. De spoorlijn kon binnen
kOlte tijd weer worden gerepareerd en is eigenlijk maar een dag gestremd
geweest. Het nuttig effect van de aanslag, zo vond men, was daarom gering.
Vergeten werd dan wel dat de spoorlijn op verschillende plaatsen en tijdstippen
is opgeblazen waardoor
in totaliteit wel degelijk
een behoorlijke verU'a
ging bij het vervoer van
troepen, materieel en
wapens optrad. Daar
naast
ondermijnden
aanslagen op het spoor

'Niets zonder Gods
zegen', de tweede boer
derij (1948) van Anton
en Jannetje Ooms.
Foto: collectie 1. Ooms.
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'DE BALVERT' OF 'DE SCHRIK VAN GOUDA' (1916·2000).
De beruchte en gevreesde Nederlandse SS-er Johannes Cornelis Balvert was de zoon van een
veehouder uit Moordrecht. Hij stond in Gouda en wijde omgeving bekend als 'De Balvert'
maar werd ook 'De Schrik van Gouda' genoemd. De man heeft in de laatste acht maanden van
de tweede wereldoorlog in de streek rond Gouda, maar ook daarbuiten een waar schrikbewind
uitgeoefend. Als Unterscharführer van de Sicherheitsdienst (SD) scheurde hij in het gebied
rond in een kleine Mercedes of op een motor, op zoek naar zijn slachtoffers. De man was een
sadist en gedroeg zich beestachtig bij het opsporen van onderduikers en het verrichten van
arrestaties. Als de SD naar buiten trad was hij er altijd bij en dan nad.ruk:lcelijk aanwezig.
Slachtoffers werden woest en hardhandig tegemoet getreden waarbij hij ze standaard voor
'vuile asbak' uitschold en vaak tot bloedens toe in het gezicht sloeg. Arrestanten werden door
hem in de auto getrapt, ook als die vol was en ze er eigenlijk niet meer bij konden. Iedereen
was bang voor het brute en onberekenbare gedrag van de landverrader, die ook geregeld dreig
de mensen dood te schieten om zo een onvrijwillige bekentenis af te dwingen. 'De Balvert'
heeft meerdere mensen van het leven beroofd of was er bij betrokken en medeverantwoorde
lijk voor. Ook maakte hij zich schuldig aan diefstal van geld en goederen en leefde daar goed
van met zijn vriendinnen. Op 8 oktober 1944 speelde hij een voorname rol bij het in brand ste
ken en leegroven van de boerderij van Ooms waarbij ook verbaal geweld bepaald niet achter
wege bleef.
Johannes Cornelis Balvert (Jan) werd op 8 februari 1916 in Moordrecht geboren. Na zijn
schooltijd heeft hij eerst als boerenarbeider gewerkt en is daarna enige tijd melkboer in
Voorburg geweest. Na de meidagen van 1940 liep hij als Nederlands militair over naar de
Duitsers. 'De Balvert' werkte onder andere als monteur bij het Heeres Kraftwagen Park (HKP)
en was chauffeur bij de Duitse Wehrmacht in België en Frankrijk. Toen in mei 1941 de HKP
werd opgeheven stapte hij over naar het National Sozialistisch Kraftfahr Korps (NSKK) en
ging daarvoor naar Polen en Rusland (Stalingrad, Rostow). Na een ziekenhuisopname in Kiew
i. v.m. een bevroren voet, vertrok hij in het najaar van 1943 naar Griekenland en werd daar
chauffeur in de rang van Unterscharführer van de SS. In Athene was 'De Balvert' betrokken
bij het neerschieten van tientallen joden en communisten. Via Italië kwam hij in september
1944 bij de SD aan de Ridder van Catsweg in Gouda terecht.
Op 2 mei 1945 werd 'De Balvert' door de Binnenlandse Strijdkrachten in Twello, een dorp
tussen Apeldoorn en Deventer, samen met een vriendin uit Ouderkerk aan den IJssel gearres
teerd. Op 31 mei zag hij kans om vanuit de Cellenbarakken in Scheveningen te ontsnappen.
Twee maanden later kon hij opnieuw worden gearresteerd op een onderduikadres in Den
Haag. De politie kwam achter zijn verblijfplaats door het onderscheppen van een telegram dat
bestemd was voor zijn ouderlijk huis in Moordrecht. Het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag
veroordeelde 'De Balvert' op 24 mei 1949 tot levenslang. De Procureur-Fiscaal van het Hof
had ernstig in overweging genomen de doodstraf te eisen maar vanwege de jeugdige leeftijd
(33 jaar!) zag hij hier vanaf.

het moreel van de Duitse troepen. Als resultaat van de aanslag op 7 oktober 1944
werd genoteerd dat een trein met Duitse tanks het front niet op tijd had kunnen
bereiken. Onvoldoende of niet zal de illegaliteit zich gerealiseerd hebben wat de
gevolgen van de aanslag op het spoor zouden kunnen zijn voor bewoners in de
omgeving van de aanslag. Aangenomen mag worden dat de bekendmaking van
de voorgenomen vergeldingsacties van de bezetter d.d. 24 september 1944 ook
bij de illegaliteit bekend was en toch is risico van represaille genomen. Maar 't
was oorlog en dan gelden andere overwegingen en belangen. Tot ver na de twee
de wereldoorlog werd er in Capelle en omgeving over de gebeurtenissen op 7 en
8 oktober 1944 gesproken, waarbij regelmatig de naam van 'De Balvert' viel.

De tweede boerderij van Anton en Jannetje Ooms.
In 1946 is op de plaats van de oude gestart met de bouw van een nieuwe boer
derij. Als eerste wordt de vlijstaande stal gebouwd, in het najaar van 1947
gevolgd door het hoofdgebouw met woonhuis en aangebouwde stal. In mei 1948
kan de familie Ooms de tweede 'Niets zonder Gods zegen' betrekken, de vlij
staande stal was toen al enige tijd in gebruik. Het is een mooie boerdelij die
bestaat uit een eenvoudige boerenwoning met een aangebouwde sta!, een boen
hok en een vlij staande stal. De gevels zijn gemetseld met stenen in Waalformaat,
het achterste deel van de boerdelij ligt dwars op de aangebouwde stal. De boer
derij heeft een zadeldak met dwarskap en een wolfseind in de voorzijde van de
woning, aan de voorzijde gedekt met Hollandse pannen, achter met Romaanse.
Met hard werken en hulp van hun acht kinderen (in 1949 wordt het gezin ver
blijd met nog een dochter, Anneke) is door Anton en Jannetje Ooms voor de
tweede keer een mooi melkveebedrijf en een varkensmesterij opgebouwd.
Helaas komt hier door de expansiedlift van Capelle aan den IJssel eind zestiger
jaren van de vorige eeuw een eind aan.
Onteigend.
Rond 1965 wordt door de gemeente Capelle aan den IJssel in verband met de
uitbreiding van de gemeente alle grond tussen de 's-Gravenweg en de
Hollandsche IJssel aangekocht of onteigend. Ook 'Niets zonder Gods zegen'
De tweede boerderij van Ooms, gezien over de volle lengte vanuit het westen
in maart 1984. Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

Op 27 november 1959 kwam 'De Balvert' na 14 1/ 2 jaar gevangenschap vrij en verliet
Nederland met onbekende bestemming. In het voorjaar van 1995 werd hij door journalisten
van de Goudsche Courant opgespoord en gevonden in de Duitse stad Oberhausen, niet ver van
de grens met Nederland. 'De Schrik van Gouda' stond nog steeds achter zijn oude denkbeel
den, zo bleek uit een interview met de krant. Ook had hij toen, vijftig jaar na de oorlog, geen
spijt van de wandaden waarvoor hij levenslang kreeg en op het nippertje de doodstraf ont
sprong. Johannes Cornelis Balvert overleed op 22 oktober 2000, 84 jaar oud, in Oberhausen,
Duitsland.
Geraadpleegde bronnen: Streekarchief Hollands Midden en Goudsche Courant.
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met het bijbehorende land moet eraan geloven. Ondanks felle en emotionele pro
testen lichting gemeentebestuur lukt het Anton en Jannetje niet om de boerdelij
en enig land buiten de onteigening te houden. Burgemeesters en wethouders
delen op 28 april 1966 per blief aan het echtpaar mede: "dat het college ook na
herhaald beraad het niet mogelijk achtte uw boerderij buiten de onteigening te
houden. Niet alleen uw boerderij, maar verreweg de meeste bebouwing zal langs
de s-Gravenweg moeten verdwijnen, ten einde plaats te maken voor de ruimten
die vereist worden voor de bouw van vele duizenden woningen. Wij begrijpen ten
volle uw bezwaren, maar zien helaas geen mogelijkheid aan uw verzoek tege
moet te komen".
Op het land ten zuiden van de voormalige spoorbaan, de huidige Abram van
Rijckevorselweg, moest volgens plan de wijk Oostgaarde worden gebouwd. Ten
noorden van de oude spoorweg wilde de gemeente het bestemmingsplan 's
Gravenweg-Oost realiseren. Dit plan hield in dat het gebied tussen de lingvaart
rond de Polder Prins Alexander, Kanaalweg, Klaas Klinkertweg en 's
Gravenweg werd volgebouwd met flats. Een plan dat het uiteindelijk onder druk
van de actiegroep Woonomgeving en een klein deel van de plaatselijke politiek
niet haalde. De 's-Gravenweg en de meeste bebouwing erlangs was gered. In
plaats van een wijk vol flats ligt er nu een fraaie golfbaan. Hoewel heel veel
Capellenaren liever het slagenlandschap hadden willen behouden, is men in het
algemeen heel blij met de golfbaan. Het landelijk karakter van dit deel van de
's-Gravenweg is er in ieder geval door behouden.

schuur werd gesloopt en een andere stal verbouwd tot hobbyruimte. Ondanks de
verbouwing en een aantal kleine wijzigingen in het uiterlijk is het oorspronke
lijke aanzien van de boerderij intact gebleven. De boerdelij, waar Jan nog steeds
tot groot genoegen met zijn gezin woont, is beeldbepalend. Het ligt rondom in
het groen met aan de oostkant een grote boomgaard met oude fruitrassen. Het
geheel is van grote waarde voor het behoud van het landelijk karakter van de 's
Gravenweg, die in de zestiger jaren van de vOiige eeuw bijna was verworden tot
een toegangsweg voor een soort Manhattan tussen Ringvaart en
Rijckevorselweg. Maar ook is de boerdelij een herinneling aan de verschrikkin
gen van de tweede wereldoorlog, een herinnering aan de terreur van de Duitse
bezetter op 8 oktober 1944, nu bijna zestig jaar geleden. En aan de veerkracht
en het doorzettingsvermogen van Anton en Jannetje Ooms. Mensen die niet van
praten hielden maar van doen. Altijd bezig. Niet alleen op eigen boerdelij maar
ook op kerkelijk en maatschappelijk gebied voor de Capelse gemeenschap.

Paul Weyling

De tweede boerderij van Ooms verbouwd tot woonhuis.
De foto is gemaakt op 29 augustus 1988 door EvA Obbes.

De onteigening van de boerdelij en het land van Ooms is op 28 juni 1968 een
feit. Het werkende melkveebedrijf en de varkensmesterij houden in de jaren
1969/1970 officieel op te bestaan. Anton Ooms heeft nog in de periode 1973
1975 met zijn oudste zoon Antonie Marinus (1935-1975), die oorspronkelijk
voorbestemd was om de boerdelij over te nemen, op beperkte schaal wat vee
gehouden. Dat gebemt op het land dat nog niet door de gemeente in gebruik is
genomen. Na het overlijden van Antonie Malinus jr in 1975 gaat Anton Ooms
op beperkte schaal door met de varkensmesterij, een hobby waar hij zich tot aan
zijn overlijden mee bezig houdt. Anton Ooms overlijdt op 3 januari 1983 te
Rotterdam, dIie weken na zijn vrouw Jannetje, die op 12 december 1982 in
Rotterdam is overleden.

Weer in bezit.
Jan Ooms, de jongste zoon van Anton en Jannetje, komt in 1980, na een peIio
de in Engeland te hebben gewerkt, weer bij zijn ouders wonen. Na het overlij
den van zijn ouders stelt Jan alles in het werk om de boerderij weer in bezit te
krijgen. Dat is geen gemakkelijk karwei omdat de gemeente diverse gegadigden
heeft voor het pand en het naastgelegen land. De 'kapers op de kust' hadden
'grootse plannen' voor projectontwikkeling, plannen die door velen niet werden
gewaardeerd. Voor Jan waren het behoud van zijn huis, tevens zijn ouderlijk
huis, en het landelijk karakter van de 's-Gravenweg de grote dIijfveren bij het
'terugeisen' van de boerderij. Na een lange tijd van zwaar en moeilijk onder
handelen met de gemeente kan hij uiteindelijk, tot vreugde van velen, de boer
delij van de gemeente terugkopen.

Bedankt!
Riet Sol-Ooms,
Lien Werkhorst
Ooms en Jan
Ooms wil ik har
telijk danken voor
hun bereidwillig
heid het concept
van 'de aanslag,
de velgelding, de
brand. De boerde
rij van Ooms, 's
Gravenweg 394'
door te nemen en
van opmerkingen
en aanvullingen te
voorzien.
Paul Weyling

REACTIE OP FOTOVRAAG

De boerderij wordt grondig verbouwd tot woonhuis. Een deel van de achterge
legen stal wordt gesloopt en het overblijvende deel opgeknapt. Ook de hooi

De boerdelij van de foto in de vorige HVC-NieuwsbIief Grg.17 ,nr.2,pag.45)
werd herkend door de heer J. van den Berg Azn uit Nieuwerkerk aan den IJssel.
De heer Van den Berg, tot voor enige jaren Capellenaar en wonende aan de
Capelseweg, herkende de boerderij als die van Rupke, later Dijkshoorn. De
boerdelij stond aan het verlengde van de in de volksmond zogenoemde stille
Capelseweg (de Capelseweg ten noorden van de Hoofdweg) in Zevenhuizen
Oud-Verlaat. HaItelijk dank voor de respons.
Paul Weyling
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET
MEVROUW J. VAN DAM - VAN DE ERVE
Vanuit haar huidige woning aan het Slotplein kan ze de belangrijkste
plaatsen in haar leven overzien. Mevrouw Jaapje van Dam - van de Erve
is in 1923 geboren in een huis aan de Dorpsstraat tegenover de Raad-huis
straat. En het verhaal dat ze ons vertelt, speelt zich grotendeels af tussen
dat geboortehuis en de kruising van de Dorpsstraat met de SlotIaan.
Mevrouw van Dam heeft nog blieven die haar vader aan haar moeder sclu-eef,
voordat ze geboren was. Daéllin vertelt haar vader MaJinus van de Erve, dat hij
zijn vader, Wout van de Elve, in een goede stemming probeert te laijgen. Hij wil
namelijk graag het huis, waar later mevrouw van Dam en haar zuster Tina wor
den geboren, kopen. Het is de helft van wat we tegenwoordig "twee onder één
kap" noemen. In de andere helft wonen opoe en opa van de Erve. Oveligens
spreekt vader in zijn blieven zijn verloofde en latere vrouw met "U" aan_
Opa van de Elve had de maalderij naast het timmerbedrijf van Hoogendijk
gekocht. Die maaldelij stond toen op de kop van de Dorpsstraat bij het latere
Feenstraterrein. In de timmerwerkplaats brak brand uit waarna ook de maalderij
afbrandde. Daardoor raakte vader Marinus zonder werk. Mevrouw van Dam
herinnert zich nog dat haar opa bij die brand met een lege zak over de schouder
aan kwam lopen met allerlei koppen en schotels. Die waren bij de brand niet ver
loren gegaan. Vader ging enige jaren in Bergambacht werken. Later begon hij
een nieuwe maalderij, weer aan de Dorpsstraat, waar nu het kantoor van
Sipkema is. Hij kocht daar het pand van Oostlander dat een café met stallUimte
was. Aan de zijkant van dat pand was een grote schuifdeur waarachter de stal

In één van de twee onder één kap woningen links werden mevrouw Van Dam en haar
zuster Tina geboren. In de andere woonden opoe en opa van de Erve. Rechts het oude
raadhuiS aan de Dorpsstraat 3. De opname is van ± 1920. Foto: archief gemeente
Capelle aan den Ijssel.
r",,~"M

was. Daarin stalde Van de Elve dlie paarden en twee wagens waarmee bezorgd
werd. De paarden werden geweid langs de Keetensedijk. Dirk Stam en oom
Andries waren degenen die met de paarden en wagens reden. De maalderij was
een motormaaldelij. Er was toen in Capelle nog een maaldelij. Die was geves
tigd in de molen naast de boerderij van Hak, ook in de Oude Plaats en eigendom
van Wouts broer Kees van de Erve. Het graan werd aangevoerd met schepen, die
achter de maaldelij in de lissel aanlegden. Ze brachten maïs en gerst en andere
granen. Piet Goudliaan was één van de schippers die met zijn zeilschip met brui
ne zeilen achter de maaldelij langs laveerde. Later deed dat zijn zoon Willem
Goudriaan. Het graan werd in het schip in zakken geschept en toen nog op de
schouder aan wal gebracht. In de maalderij werd het graan vermalen en
gemengd in allerlei samenstellingen. Het graan werd als veevoer verkocht aan
de Capelse boeren. Vader verwerkte ook lijnkoeken. De klanten woonden van
Keeten tot voorbij het dorp en vooral langs de 's-Gravenweg. Later heeft vader
Marinus twee nieuwe woningen laten bouwen tussen zijn maalderij en het café
't Slot. Daar zijn de Van de Erves, toen mevrouw van Dam zeven jaar oud was,
gaan wonen. Ook weer naast opa en opoe.
Toen er op het einde van de oorlog schaarste was gingen mensen er zelf op uit
om graan te halen. Ze haalden het graan bijvoorbeeld uit Gelderland en bakten
daar zelf brood van. Ze vroegen Van de Erve dan om het voor hen te malen, maar
dat mocht officieel niet. Dat graan zat in zakjes met een label, waarop de naam
van de eigenaar stond. Er was vaak controle op het malen en dan moesten de

De DOipsstraat op 14
april 1956. In het mid
den de maalderij van
Marinus van de Erve,
die werd verkocht aan
Willem Bos. Tussen de
maalderij en café
't Slot op de voor
grond, staan in een
inham de twee wonin
gen die Marinus nieuw
liet bouwen.

Links: De kleine huisjes (1955)
van Geneugelijk en Koolmees, die
aan de straatkant geen ramen
hadden.
Foto 's: archief gemeente Capelle
aan den IJssel.
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knechten de particuliere zakjes verstoppen in het onderhuis. Later werd dat wat
makkelijker omdat de controlems ook zelf honger kregen. Na de oorlog werden
er Amelikaanse levensmiddelen in blikken aangevoerd. De maalderij werd toen
geblUikt als distributiedepot. Omdat voedsel toen op de bon was werd er vaker
ingebroken. Vader beschermde zich daar-tegen middels twee mannen uit de
buurt: Geneugelijk en Reinier van Meijeren. Zij liepen gewapend met grote
knuppels 's avonds en 's nachts wacht. De toenmalige politieagent Quist
bemoeide zich daar niet mee. Van slaan werd toen niets gezegd. Reinier van
Meieren bracht ovedgens zondags de blinde Dingeman van Genderen naar de
Dorpskerk die daar lucht moest u"appen, zodat organist van Dijk het orgel kon
bespelen. Later kwam de tijd dat auto's het werk over gingen nemen. Dat was
voor Van de Erve de tijd om zijn bedrijf te verkopen aan Willem Bos. Die was
zelf geen mulder. Hij vroeg daarom aan Van de Erve om voor hem het personeel
op te leiden. Dat heeft vader ook met veel plezier gedaan.
Alie van Dam, haar echtgenoot, was ook in de bUUlt geboren, aan de
Raadhuisstraat 7. Als kind speelden ze al met elkaar. Mevrouw van Dam heeft
nog heel veel herinnedngen aan die tijd en de mensen die daar woonden. Zo
woonden er in de gesloopte kleine huisjes aan de andere kant naast het café 't
Slot de families Geneugelijk en Koolmees. Die huisjes hadden aan de straatkant
nauwelijks ramen. Daarom stonden de vrouwen, soms met het kind op de arm,
soms breiend, op straat. Zo konden ze zien wat in de Dorpssu·aat gebeurde. Er
waren ook veel winkels in de Dorpssu·aat. Clara Visser had er een winkel in
garen en band. Janus van Ieperen had samen met zijn zus Aaltje een SOOlt
Winkel van SinkeI. Je kon er cadeautjes kopen en huishoudelijke artikelen. De
winkel stond bij de scheepswelf van Vuyk. Janus was heel kippig en kon de din
gen slecht zien. Maar dat er flesjes Boldoot van de toonbank werden gestolen
zag hij wel. Hij besloot een leeg flesje te vullen met zijn Uline en zette dat op de
toonbank. Ook dat was op een gegeven moment weg maar er is daarna nooit
meer gestolen. Toon van Vliet op de hoek van de Kerklaan en de Kievitlaan was
barbier en kleermaker en begrafenisondernemer. Je kwam bij hem achterom om
hem te bezoeken. Hij had een djzige gestalte met wit haar en een blos op de
wangen. Het was heel indrukwekkend als hij bij een begrafenis voorop liep.
Voor de paarden en wagens, die helemaal bedekt waren met ZWalte kleden. En
dan was er Kees Vos de ijscoman. Die bracht schepijs rond met paard en wagen.
Aan die wagen hing een hele mooie koperen bel. En dan woonde langs de
Dorpsstraat ook slager Timmer. Die slachtte aan huis. Mevrouw van Dam kan
zich nog herinneren dat een koe of varken het steegje naast de slagerij inging.
Ze hoorde dan een schot en het was gebeurd met het beest. Ze is daaI" wel thuis
geweest en heeft het slachtafval zien liggen. Soms als ze in de winkel kwamen
om vlees te kopen kwam slager Timmer uit de slachterij waal· hij wel zijn voor
schoot had achtergelaten, maar niet de bloedspatten die nog op zijn werkkleding
zaten. Mevrouw van Dam gruwt nu nog van die gedachte. Maar hij had wel goed
vlees, voegt ze er haastig aan toe.

Janny van Berkel
Wim van den Bremen
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EEN BEVERFOKKER IN SCHENKEL
In de vorige HVC-Nieuwsbrief (jrg.17,nr.2,pag.31) werd de vraag gesteld:
"Wie weet meer over een beverfokkerij in Capelle-Schenkel"? De fokkerij
zou eind veertiger jaren van de vorige eeuw gevestigd zijn geweest aan de
Bermweglaan, de huidige Goudenregenstraat. Omdat reacties uitbleven
leek het er op dat de gestelde vraag onbeantwoord zou blijven. Tot er een
tip kwam dat Arie Bos van het Meidoornveld er mogelijk meer van weet.

"Mijn broer vertelde erover toen ik in maart 1951 terugkwam uit Indië", weet
Bos zich te herinneren. "Samen met mijn broer ben ik al gauw bij de bevers gaan
kijken. Wij woonden vlakbij in dezelfde straat, de Goudenregenstraat. Toen we
aankwamen bleek er juist een bever te zijn ontsnapt. Die spartelde rond in een
sloot achter de huizen. Het leek net een grote rat. Ik weet nog dat de vrouw van
wie de fokkerij was zo de smerige baggersloot in sprong om het beest te pakken
en weer in zijn hok te zetten. Het was een Duitse vrouw, een beetje apart. Haar
man was een Hollander, die zagen we niet zo veel, hij was zeeman volgens mij.
Lagerwerf heten ze. Later zijn ze nog, zonder bevers, naast ons komen wonen.
Op 77, wij woonden op 79. Ze hebben wel op drie verschillende adressen in de
Goudenregenstraat gewoond. Meer weet ik er eigenlijk niet van".
Met de informatie van Arie Bos kon ik verder zoeken. Ik had in ieder geval een
naam, een adres en eenjaal·. Een krantenknipsel van 21 juli 1950 (vermoedelijk
uit de IJssel- en Lekstreek), dat ik per toeval kort na het telefoongesprek met Bos
in handen kreeg, hielp me verder het verhaal te schrijven.
De Duitse vrouw die Bos noemde was Elise Krämer, geboren op 16 oktober
1892 in Mannheim, Duitsland. Elise kwam in 1930 vanuit Duitsland naai·
Rotterdam waal· ze op 13 april 1938 trouwde met de op 27 maal1 1893 in Oud
Beijerland geboren Pieter Lagerwerf. Het was haar tweede huwelijk. Op 20 april
1948 kwam het echtpaal· Lagerwelf naai· Capelle aan den IJssel en ging wonen
aan de Bermweglaan 42 in een huis dat niet meer bestaat. Daal·voor woonden ze
aan het Burgemeester Hoffmanplein op het Noordereiland in Rotterdam. Ruim
een jaar later, op 29 juli 1949, verhuisden Elise en Pieter naar Bermweglaan 63,
welk adres op 9 janual·i 1950 werd gewijzigd in Goudenregensu·aat 63.
Kort na het verhuizen naai· Bermweglaan 63 werd daal· begonnen met het fok
ken van bevers. Elise deed dit vlijwel alleen omdat Pieter als machinist op de
Rijnvaart veel van huis was. Het fokken van bevers kwam in Nederland, voor
zover ik weet, niet voor en
was daaI·om heel bijzonder.
Maai· waal·om bevers fokken

Ongeveer op de plaats van deze
huizen aan de Violierstraat 30
tlm 52 huisden in de jaren
194911951 de Amerikaanse
bevers van me vouw Lagenve,!
De opname is van 6 januari
1954. Foto: archief gemeente
Capelle aan den IJssel.
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en bijvoorbeeld geen konijnen? Was het uit liefhebbelij omdat Elise bevers
gewoon leuke dieren vond? Of wilde ze er geld mee verdienen? Het fokken van
bevers was een winstgevende ondememing. Een huid van een volwassen bever
bijvoorbeeld leverde in die jaren f 75, - (€ 34, -) op, een groot bedrag in die tijd.
In Duitsland waren bedrijven die er mantels van maakten. Voor zo'n mantel
werd in Amerika toen een bedrag van f 3600, - (€ 1634, -) betaald. Ook het
vlees van de bever leverde geld op, het is volgens kenners net zo lekker als kalfs
vlees. Had Elise misschien de interesse voor het fokken van bevers uit Duitsland
meegekregen? Er was daar in ieder geval een bontindusttie waardoor het aanne
melijk is dat in Duitsland ook bevers werden gefokt. Vragen genoeg dus, die
onbeantwoord zullen blijven omdat we het niet meer kunnen vragen.
Op het land achter het huis van het echtpaar Lagerwerf (land dat al door de
gemeente was onteigend voor woningbouw in het uitbreidingsplan 'Polder')
werden een aantal hokken gebouwd met elk een flinke waterbak. Begonnen
werd met dlie bevers, twee vrouwtjes en een mannetje. Het waren zogenaamde
Amerikaanse bevers, die in de zomer lichtbruin zijn gekleurd en 's winters don
kerbruin. Waar Elise de bevers vandaan had is ook een vraag. Bracht haar man
ze misschien mee uit Duitsland? Hij voer ten slotte op de Rijn. Of kwamen ze
van nog verder?
Het ging voorspoedig met de fokkerij. Een bever werpt tweemaal per jaar 6 à 7
jongen. Het resultaat was dat in de zomer van 1950, ongeveer een jaar na de
komst van de eerste dieren, 32 bevers moesten worden gevoed. 's Morgens voor
zevenen kon je Elise al tegenkomen, fietsend in de richting van de Kralingseweg
waar bij de tuinders daar groenten werden ingekocht. Bepakt en bezakt kwam ze
dan terug waarna ook nog aardappelen moesten worden gehaald. Ook ging ze
elke dag de plaatselijke bakkers langs voor oud brood. De bevers kregen vier
keer per dag eten. Rond een uur of negen kregen ze een half brood, aardappelen
en groenten. 's Middags om vier en zes uur herhaalde zich dat en om tien uur 's
avonds dineerden de bevers nog een keer. Naast het verzamelen van voedsel was
er ook veel werk aan het schoonhouden van de hokken. Vooral het verversen van
het water in de bakken bij de hokken was een zware klus. Dat moest beslist
dagelijks gebeuren, zeker in de zomer, omdat bevers hun behoeften alleen in het
water doen en zo het stilstaande water snel vervuilen. Schoon water was boven
dien erg belanglijk voor het welzijn van de bevers.
Mevrouw Lagerwerf moest noodgedwongen stoppen met de fokkelij. De bever
hokken stonden, zoals al eerder vermeld, op onteigende grond. In verband met
de daar geplande woningbouw, de huidige Violierstraat, moesten de hokken in
de zomer van 1951 worden afgebroken. Een andere oplossing was er niet. Twee
jaren van hard werken waren voor niets geweest. Waar de bevers toen zijn geble
ven is niet bekend. Mogelijk zijn ze naar een andere fokkerij overgebracht of
nog beter naar een dierentuin. In het ergste geval zijn ze geslacht en zijn vlees
en huiden verkocht. Al gauw na het verdwijnen van bevers en hokken verhuis
de het echtpaar Lagerwerf op 12 oktober 1951 naar Goudenregenstraat 77, een
woning direct naast de familie van Alie Bos. Pieter Lagerwerf woonde er tot aan
zijn overlijden op 9 oktober 1961 in Rotterdam. Elise bleef er wonen tot 4
augustus 1972, toen verhuisde ze naar Bongerd 329. Ruim drie jaar later, op 4
december 1975, overleed ze in Rotterdam, Elise Lagerwerf-Krämer oud
beverfokker te Capelle-Schenkel.
Paul Weyling
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