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Bij de omslag:
Steenplaats De Kouwenhoek gezien van de Hollandsche IJssel 

ongeveer 1900-1910.  (foto HVC)
In het artikel op pag.  over Capelse steenplaatsen, staat een afbeelding van
het kunstwerk bij de Gemeentewerf, gemaakt naar de contouren van de turf-

schuren van de steenplaats.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den

IJssel, uitgever.



VAN DE VOORZITTER

Op het moment van schrijven is het midden in de zomer (de ene dag wat
meer zomer dan de andere, maar alah), een periode waarin de activitei-
ten van de historische vereniging op een wat lager pitje staan dan nor-
maal in verband met de vakanties.

In de Overijsselse plaats waar ik mij nu bevind is de zomer juist een drukke pe-
riode. De campings en pensions zitten vol met toeristen en wekelijks zijn er
(streek)markten en braderieën in de buurt waar de plaatselijke historische ver-
eniging acte de présence geeft en die veel publiek trekken. Ook de Oudheids-
kamer en het Historisch Museum (met opvallend veel in de streek gevonden
materiaal van de Steentijd tot heden) hebben over belangstelling niet te klagen.
Voor de HVC begint het allemaal weer bij het verschijnen van deze Nieuws-
brief. Begin augustus hebben wij de goed bezochte en de door Janneke en Rein
Kraai fraai uitgevoerde tentoonstelling Nieuw Gebruik - Oud Capelle afgeslo-
ten.
Op 24 augustus gaven we het startsein voor de nieuwe expositie Ambulant en
Winkelstand waar Annelies en Frans van Es de drijvende kracht achter zijn.

Wanneer ik naar de bezoekersaantallen kijk, kan ik me niet aan de indruk ont-
trekken dat een aantal van onze ruim 500 leden de weg naar Bermweg 13 nog
niet heeft gevonden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ook ik de eerste
keer heb moeten zoeken naar ons Historisch Museum, dat ligt tussen de ring-
vaart en de Akkerwinde en op loopafstand van metrostation Schenkel.

Ook deze nieuwe expositie is weer een feest van herkenning en nostalgie. De
HVC biedt u, als lid, en andere belangstellenden deze “o ja, weet je nog”-bele-
venis met groot genoegen aan. Komt allen! Elke zaterdag van 2 tot 4. Gratis.
Ook het Dief- en Duifhuisje is nog te bezoeken op september en  oktober.

En dan is er natuurlijk de 2012 editie van Open Monumentendag.
U treft bij deze Nieuwsbrief het programma aan, waarmee u aan zaterdag 8
september een leuke en interessante invulling kunt geven en dat wij graag in
uw aandacht aanbevelen. Ons Historisch Museum is onderdeel van dat pro-
gramma, met als extra een aantrekkelijk buitenprogramma rondom het gemaal.

Ook is er ter gelegenheid van Open Monumentendag een nieuwe fietsroute sa-
mengesteld, die recht doet aan het thema van 2012 Groen van Toen. Ook die
vindt u bij deze Nieuwsbrief.

Na de betrekkelijke zomerrust gaat er dus weer van alles gebeuren en voor we
het weten zitten we weer aan de oliebollen.
Maar dan ligt er weer een nieuwe Nieuwsbrief voor u.

Jos Specht, voorzitter
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IN MEMORIAM MELLE BEUGELING

11 juni jl. overleed onze oud-voorzitter Melle Beugeling, in de leeftijd van
78 jaar. Melle is voorzitter van de HVC geweest van 2000 - 2005. 

Ik heb Melle Beugeling leren kennen toen ik in 1995 in de Oude Plaats kwam
wonen. Hij was één van de bestuursleden van de net opgerichte buurtvereni-
ging de Oude Plaats. We kwamen elkaar regelmatig tegen bij allerlei activitei-
ten in de buurt of in restaurant China aan het Slotplein, ons gezamenlijk ‘huis-
restaurant’. 
Melle Beugeling was altijd zeer betrokken bij de buurt, maar ook politiek actief
in het hele Capelse. Het verbaasde me dan ook niet dat ik hem eind 2000 tegen-
kwam bij de HVC. Melle als beoogd nieuwe voorzitter en ik als aspirant-vrij-
williger. 

Ik heb Melle de volle periode van zijn voorzitterschap van de HVC mee mogen
maken. Eerst vanaf een afstandje, als vrijwilliger, en vanaf eind 2002 wat dich-
terbij, als secretaris. In het jubileumboek ‘25 jaar HVC’ heeft u kunnen lezen
wat Melle tijdens zijn voorzitterschap allemaal heeft bereikt. 
Wat mij persoonlijk opviel in die periode was zijn enthousiasme voor een hele-
boel zaken. Daarbij vergat hij weleens dat het ook uitgevoerd zou moeten wor-
den en dat je daar wel de medewerking van anderen voor nodig hebt. Dat was
voor Melle niet altijd gemakkelijk. Hij was gewend aan korte lijnen, snel be-
slissen en direct doen. Uiteindelijk heeft dat er ook toe geleid dat hij in 2005
vrij abrupt stopte met het voorzitterschap. Hij voelde zich, naar zijn zeggen,
onvoldoende gesteund door zijn medebestuursleden. 

Melle bleef wel lid van de HVC en tot
het einde toe betrokken bij het wel en
wee van de vereniging.Als we elkaar
troffen in het ‘huisrestaurant’ vroeg hij
meestal wel even hoe het ging. Op de
receptie ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de HVC was hij ook
nog aanwezig, maar gaf toen al aan
dat het niet zo goed met zijn gezond-
heid ging. Toch kwam zijn overlijden,
voor ons allen, nog onverwacht snel.
Melle, rust zacht.

Anneke van den Bremen
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CAPELLE ZETTE STEENPLAATSEN WEER OP DE KAART

‘In Capelle is van de steenplaatsen niets bewaard gebleven; de ruïnes in het
Hitlandgebied (gemeente Nieuwerkerk) getuigen in de omgeving van Capel-
le nog van de vergane glorie.’ Dat is een zin uit het boek ‘Capelle aan den
IJssel - De geschiedenis’ uit 1991. Al negeerde die zin toen al de monu-
mentale steenovenvilla De Olifant op Ver Hitland: intussen is die ge-
schiedschrijving helemáál achterhaald. 

De open veldovens op Klein Hitland werden gerestaureerd en kregen informa-
tieborden. Aan de Capelse steenplaats Kouwenhoek herinnert sinds 21 juni bij
de gemeentewerf een informatiebord op een groot stalen landmark, dat 1:1 de
contouren van de turfschuren van de oostelijke ovens weergeeft (en je kunt er
zelfs in zitten). Van Pelt Architecten hebben er met historische steun van Paul
Weyling iets moois van gemaakt. Complimenten aan hen en de opdrachtgeven-
de gemeente!

Capelle had verschillende steenplaatsen en ze hadden allemaal open veldovens
zoals op de Hitlanden. ‘Van IJsselslib tot IJsselsteen’ was in 2001 een exposi-
tie van de HVC in het Beijerinckgemaal en die ging er wat dieper op in. In
Keeten (West) had je twee plaatsen, beide van de familie Mijnlieff. De ene
werd later van de familie Den Boer (die van de wethouder die het Groene
Kruisgebouw schonk).



De bekendste Capelse steenplaats leek de Oude Plaats van de familie Lans. Het
herenhuis ervan staat er nog. (Het was van 1909 tot 1966 Raadhuis en zodoen-
de kon zelfs de geboorte van een armeluiskind uit een onbewoonbaar-verklaar-
de woning in een herenhuis worden aangegeven!) 
De buitendijkse steenplaats Kouwenhoek was lang van de familie Van Cappel-
len. Het nieuwe bord zegt correct dat de plaats in 1916 werd gesloopt en dat er
tot enkele jaren daarvoor nog stenen werden gebakken. Op de plek van deze
steenplaats kwam dus ten slotte de gemeentewerf. Voor arbeiders van Van Cap-
pellen kwamen ambtenaren van Capelle.
Oude kaarten zijn een mooie bron voor de plekken en voor het aantal steen-
plaatsen. Neem bijgaand kaartfragment uit 1660. Dat, zoals op het bord staat,
de steenplaats zeker al in de 18de eeuw actief was, klopt dus zeker! ‘SteenPla-
etsen’ staat er in 1660 al in meervoud op de kaart op de plek van die huidige
gemeentewerf. 

Klopte dat meervoud van plaatsen of bedoelde men nog alleen maar meer
ovens? Een kaart uit 1811 geeft daar namelijk één steenplaats met vier ovens.
Op het kadastraal minuutplan van sectie B2 van 1832 is die steenplaats ge-
splitst in twee steenplaatsen met twee ovens. Die kaart is samen met de kaart
van 2012 zichtbaar op het bord dankzij de afdeling geo-informatie van de ge-
meente, mooi en ga kijken! 
De gekleurde rivierkaart van 1863 geeft op die plek twee steenplaatsen met ook
twee namen: Zuiderhoek en Koudenoord. De latere naam Kouwenhoek lijkt
daar wel een populaire fusienaam van.... 
Die kaart is dus te mooi om hem hierbij nièt af te beelden. (Zie volgende pagi-
na).

Dat een weg, sportpark en benzinestation later de naam Couwenhoek met een
C kregen was slechts sjiekhistoriserend, maar zo wel passend in Capelle, dat in
óúdere spellingen ook een moderne K had.... Het nieuwe gemeentelijke bord

HVC Nieuwsbrief najaar 2012 pagina 61



geeft historisch juister Kouwenhoek wèl met een K. 
Op de website www.encyclopedie-grofkeramiek.nl kan de informatie over de
Capelse steenplaatsen nog fors worden aangevuld. De site bevat daartoe een al-
gemene oproep. Voor Kouwenhoek is deze bijdrage er al heen. Is het verder
een taak en speerpunt voor de HVC?

Adri den Boer

Naschrift redactie:
Op 21 juni 2012 vond de officiële opening plaats van de Gemeentewerf met de
onthulling van een aan het kunstwerk bevestigde informatiebord.
Bijgaande foto’s werden bij deze gelegenheid door Radio Capelle fotograaf Jan
van der Arend gemaakt en tonen het gezelschap op weg naar de onthulling en
Paul Weyling die bij het informatiebord uitleg geeft aan Ira Verweijen en Jos
Specht.

Ook het informatiebord zelf is hierbij afgedrukt, maar gaat u vooral zelf een
kijkje nemen en geniet van een prachtige plek aan de Hollandsche IJssel.
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OPENING RINUS TERLOUWPAD 

De opening van de Gemeentewerf op 21 juni jl. was voor de Gemeente
Capelle aan den IJssel aanleiding om het Rinus Terlouwpad, dat in de
onmiddellijke nabijheid ervan loopt, tegelijkertijd officieel te openen.
Een dochter van de fameuze voetballer en haar zoon waren aanwezig bij
de onthulling van het naambord van het pad, waarbij ons HVC-lid Paul
Weyling op verzoek van de Gemeente de volgende woorden sprak:

De gemeente Rotterdam eerde in 1999 de geboren en getogen Capellenaar en
bekende voetballer Rinus Terlouw door een straat in de wijk Nieuw-Terbregge
naar hem te noemen. Zijn geboorteplaats en gedurende zijn hele leven zijn
woonplaats Capelle mocht daar niet in achterblijven vond ik. 

Daarom stelde ik in het voorjaar van 2009 het college voor het dan nog aan te
leggen wandel- en fietspad langs de Hollandsche IJssel tussen Groenedijk 4 -
achter de nieuw te bouwen Gemeentewerf langs - en het monument De Duk-
dalf naar de in 1992 overleden Terlouw te vernoemen. De brief ging vergezeld
van een beschrijving van de carrière van Terlouw en een aantal argumenten
waarom het mooi zou zijn juist dit pad zijn naam te geven. Ik was ruim op tijd
met mijn voorstel, de eerste spade voor de herstructurering van dit gebied
moest nog de grond in. En tot mijn genoegen werd door B & W twee jaar later,
in april 2011, mijn voorstel gehonoreerd en vandaag is het zover dat het straat-
naambord kan worden onthuld. Bijzonder is ook dat met het Rinus Terlouwpad
na 92 jaar weer een echte Capellenaar een straatnaam krijgt. Als tweede!! De
eerste was Cornelis Schouten, broodbakker, huisjesmelker en Capelle’s enige
hofleverancier ooit. Zijn naam leeft al sinds 1920 voort in de Schoutenstraat,
echter zonder zijn voornaam.

De locatie hier is een heel toepasselijke omdat Rinus Terlouw hier enkele me-
ters vandaan in 1922 is geboren. In een dijkwoning met als adres Groenedijk
12, tegenwoordig het adres van de Milieustraat. Ook de liefde voor het voetbal-
len ontstond hier, in ‘De Put’, een veldje op het voormalige terrein van de in
1916 gesloopte steenplaats De Kouwenhoek, daar waar nu de Gemeentewerf is
gebouwd. Rinus begon hier, ongeveer 6 jaar oud, zijn imposante voetbalcarriè-
re als achterkeeper en spelend op klompen. Als achterkeeper moest hij de bal-
len die de echte keeper doorliet, achterna rennen en ze weer het veld intrappen.
Al snel mocht hij al met de grote jongens meespelen, waarbij de klompen af en
toe stiekem werden verwisseld voor de zondagse schoenen waarmee veel zui-
verder mee kon worden geschoten. Rien had talent zo werd al gauw door ken-
ners vastgesteld.

Op zijn 12e werd hij lid van de `Capelsche Voetbal Vereniging Zwervers�. In
1939, vijf jaar later en 17 jaar oud, komt Rien voor het eerst uit in het eerste
elftal van Zwervers. Hij was de uitblinker in het hoogste team van de zondag-
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club en ging toen al ondanks zijn nog jeugdige leeftijd voor niemand opzij. Die
zondag was wel een probleem vanwege zijn achtergrond maar daar werd buiten
zijn lieve en goede ouders om een oplossing voor gevonden Zijn talent en pres-
taties bleven niet onopgemerkt bij andere voetbalclubs in de omgeving. Het
Krimpense DCV, toen een toonaangevende voetbalvereniging in de streek en
spelend in de 3e klasse K.N.V.B., haalde Rinus in 1946 over om aan de andere
kant van de Hollandsche IJssel te komen voetballen. Dat vonden de Capellena-
ren niet leuk, er bestond en bestaat nog steeds een zekere rivaliteit tussen Ca-
pelle en Krimpen dat toen alleen met de pont of het voetveer was te bereiken.
De letters DCV die staan voor ‘Door Combinatie Verkregen’ stonden na de
overgang van Rien naar de Krimpense club in Capelle voortaan voor ‘Door Ca-
pelle Versterkt’. Ook bij DCV was Rinus een uitblinker. Het elftal van de
Krimpenaren had veel kwaliteit en promoveerde een jaar na Rien’s komst naar
de 2e klasse, in die tijd de op één na hoogste afdeling. Op 18 april 1948 debu-
teert Rien Terlouw in het Nederlands elftal. De wedstrijd in �De Kuip� tegen
België werd met 2-2 gelijkgespeeld. In de tijd dat Rien bij DCV speelde kwam
hij 9 keer uit voor Oranje.

Een jaar na het spelen van zijn eerste interland ging Rinus Terlouw over naar
het Rotterdamse Sparta, een topclub in die tijd. Zondag 30 juli 1949 speelde hij
tegen Xerxes zijn eerste wedstrijd voor de Rotterdammers. Rinus werd stopper-
spil bij Sparta en paste heel goed bij de club die voetbal speelde naar Engels
voorbeeld. Al gauw merkten de Spartanen dat hij het trainen net zo belangrijk
vond als de wedstrijd. Hij was daarin fanatiek en gedreven en liep altijd voor-
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op. Koppen kon hij als de beste en ook met zijn traptechniek was niets mis.
Rien had een lange pass waarmee hij de bal vanaf de penaltystip zonder moei-
te bij de vleugels kreeg. Het was bij Sparta dat hij de bijnaam `Rinus de Rots�
kreeg (in Capelle bleven we hem als vanouds Rien de Beer noemen), dit door
zijn grote inzet, kracht en onverzettelijkheid. Gebruikmakend van zijn robuus-
te lichaam leek hij wel van beton. Zijn hardheid was vaak doorslaggevend, zijn
spel had iets heldhaftigs. In 1953 werd hij met Sparta kampioen van Nederland
en in 1958 werd de beker veroverd. `De Rots� kwam 9 jaar voor Sparta uit, in-
clusief de vier jaar als semiprof (betaald voetbal vanaf 1954). In die Spartatijd
heeft hij 25 keer in het Nederlands elftal gespeeld en is nu nog steeds de meest
voor Oranje geselecteerde Spartaan. Totaal speelde hij 34 maal voor het Neder-
lands elftal, waaronder 3 wedstrijden op de Olympische Spelen, namelijk twee
in Engeland (1948) en één in Finland (1952). Hij speelde onder andere met be-
kende voetbalcoryfeeën als Kees Rijvers, Abe Lenstra, Faas Wilkes, Rinus Mi-
chels en Frans de Munck. Zeer bekend waren de duels tussen Terlouw en de
Belgische midvoor Rik Coppens, die tijdens 8 interlands (waarin Rinus Ter-
louw met Oranje tegen het nationale team van België speelde), werden uitge-
vochten. Zijn laatste interland speelde Rinus op 30 mei 1954 in Zürich tegen
Zwitserland, die met 3-1 werd verloren. Na die wedstrijd liet hij weten niet
meer voor het Nederlands elftal te willen uitkomen. Het bleef daardoor bij 34
interlands. Een respectabel aantal want bijvoorbeeld de vedettes Faas Wilkes
en Coen Moulijn speelden er ieder 38.

Najaar 1957 deelde Rinus aan het bestuur van Sparta mee aan het einde van het
voetbalseizoen te willen stoppen. Op 30 april 1958 kreeg hij, na bijna 300 of-
ficiële wedstrijden voor Sparta te zijn uitgekomen, als blijk van waardering van
de rood-witten een afscheidswedstrijd aangeboden tegen het Engelse `Black-
burn Rovers� (0-0). Dit was de eerste benefietwedstrijd die ooit in Nederland is
gespeeld.

Kort na zijn actieve voetbaljaren werd Rinus Terlouw trainer van zijn oude
club DCV. Zeven seizoenen trainde hij het eerste elftal van de voetbalvereni-
ging uit Krimpen aan den IJssel. In 1965 nam hij afscheid van de club, die in
het tweede jaar van zijn trainerschap promoveerde naar de 1e klasse. Een af-
scheid dat hij een jaar eerder al aankondigde. Na zijn afscheid liet hij zich nooit
meer op een voetbalveld zien en bande de voetballerij volledig uit zijn leven.
Rien Terlouw begaf zich voortaan, net als in zijn vroege jeugd, twee keer op
een zondag naar de kerk. De vraag waarom de voetbalwereld zo plotseling
werd verlaten is altijd onbeantwoord gebleven. Nog altijd wordt over de voet-
baller Rinus Terlouw met respect gesproken. Niet alleen door oudere Capelle-
en Krimpenaren, maar ook door oudere Sparta- en Oranjesupporters. Zelfs
Cruijff roemde zijn kwaliteiten nog in een interview van enkele jaren geleden.
(Had het Nederlands elftal anno 2012 op het EK maar een Rinus Terlouw bin-
nen de gelederen gehad, dan was de eerste ronde zeker doorstaan). Ook was er
bewondering voor zijn beslissing het voetbal geheel uit zijn leven te bannen. In
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plaats van het voetbalveld ging hij voortaan op zondag tweemaal naar de kerk
van de Gereformeerde Gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel, die hij lange
tijd diende als diaken. Voor velen een raadsel: Iemand die als voetballer en trai-
ner zo populair was, dat die zo’n besluit nam en er ook niet meer op terug
kwam. Het typeert de mens Rinus Terlouw! Rinus Terlouw overleed op 16 de-
cember 1992 in Capelle aan den IJssel, de plaats waar hij werd geboren, op-
groeide, zijn hele leven woonde en werd bewonderd. Niet alleen vanwege zijn
voetbalcarrière, maar ook voor zijn moed en standvastigheid met te breken met
de voetbalsport. 

BIJNA 900 BELANGSTELLENDEN BEZOEKEN
EXPOSITIE ‘NIEUW GEBRUIK – OUD CAPELLE’
Op zaterdag 4 augustus sloot de expositie, die de HVC organiseerde in
het kader van het thema van Open Monumentendag 2011 ‘Nieuw ge-
bruik- Oud Gebouw’.

Met een glaasje en een hapje werden degenen die hun medewerking aan de in-
richting van de tentoonstelling hadden verleend, volgens goede traditie, voor
bewezen diensten bedankt.
De hoofdpersonen met betrekking tot deze expositie waren ontegenzeggelijk
Janneke en Rein Kraai, die veel tijd en energie staken in het op uiterst fraaie
wijze in beeld brengen van het nieuw gebruik van oude Capelse gebouwen.

Ook het klussenteam heeft zijn bijdrage aan de tentoonstelling geleverd.
Het thema van de nieuwe expositie wordt Ambulant en Winkelstand, waarover
elders in deze Nieuwsbrief meer.
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OPEN MONUMENTENDAG 2012 – 
ZATERDAG 8 SEPTEMBER – CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Programma én nieuwe Fietsroute

Bij deze Nieuwsbrief treft u het programma voor Open Monumentendag 2012
aan. Het thema van Open Monumentendag is dit jaar ‘Groen van Toen in Ca-
pelle’. Bij het samenstellen van het programma is geprobeerd vooral de groene
kant van Capelle te laten zien. Zo is er een 19 km lange fietsroute gemaakt met
allerlei achtergrond informatie o.a. over het groen dat men onderweg tegen-
komt. Ook deze fietsroute treft u bijgaand aan.

De fietsroute is uiteraard niet alleen op Open Monumentendag te rijden, maar
het speciale op die dag – zaterdag 8 september – is wel dat er dan een heleboel
leuke activiteiten onderweg te bezoeken zijn. 

De HVC organiseert en coördineert Open Monumentendag in Capelle. Om tot
een leuk programma te komen werkt de HVC daarin samen met andere Capel-
se organisaties. Deels zijn dat partners die vrijwel elk jaar meedoen, zoals het
Van Cappellenhuis, de Dorpskerk, de Kunstmarkt, Stichting Beijerinckgemaal
en De Hoeksteen; de zogenaamde ‘klassiekers’. 
Deels hangt het ook van het thema af. Daarom is dit jaar gekozen voor een aan-
tal ‘groene’ partners, zoals de Stichting Natuurvrienden Capelle (SNC), de Bo-
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menstichting, de Heemtuin en de Gemeentewerf. De laatste houdt op Open
Monumentendag voor het eerst Open Huis, na de opening in juni van dit jaar,
met rondleidingen en lezingen. SNC en de Bomenstichting verzorgen vanuit de
Groen-kraam op de Kunstmarkt een aantal groene activiteiten, waaronder een
speurtocht voor kinderen en een bomen- excursie. Ook een bezoek aan de
Heemtuin is zeker de moeite waard.

Daarnaast ontstaan altijd wel een paar min of meer toevallige contacten. Zo
ontwikkelt zich een leuke samenwerking met de buren van het Dief- en Duif-
huisje, de Rozenburcht, en besloot de buurtvereniging Oude Plaats spontaan
haar jaarlijkse rommelmarkt samen te laten vallen met Open Monumentendag.   

Natuurlijk organiseert de HVC op Open Monumentendag ook eigen activitei-
ten. In het Historisch Museum is de gloednieuwe expositie ‘Ambulant en Win-
kelstand’ te bezoeken. In de educatieruimte en de buitenruimte wordt volop
aandacht besteed aan het OMD-thema ‘Groen van Toen in Capelle’. Verder is
de machinekamer van het Beijerinckgemaal die dag in vol bedrijf. Het Dief- en
Duifhuisje is de hele dag te bezoeken en speciaal voor de kinderen wordt in een
tent naast het Dief- en Duifhuisje het verhaal van het Slot van Capelle verteld.
In het Slotpark tenslotte wordt door de HVC het idee gepresenteerd om de con-
touren van ‘t Slot weer  zichtbaar te maken. 

Al met al wordt het weer een mooie Open Monumentendag in Capelle aan den
IJssel. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming er-
van. In bijgaande brochure vindt u alle verdere informatie.
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Opening

Dit jaar zal Open Monumentendag officieel geopend worden door wethou-
der Jouke van Winden. Dit gebeurt om 11 uur bij het Dief- en Duifhuisje. De
opening zal worden opgeluisterd door muziekvereniging EMM. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Hoe dan ook, allemaal tot ziens bij de vele activiteiten op Open Monumen-
tendag 2012 in Capelle. 

Mede namens alle andere medewerkers,

Rein Kraaij en Anneke van den Bremen 
Organisatoren OMD Capelle



ORGANISATIE OPEN MONUMENTENDAG 
IN DE KOMENDE JAREN - VACATURE

Zoals gezegd organiseert en coördineert de HVC Open Monumentendag in Ca-
pelle. De afgelopen vijf jaar hebben Rein Kraaij en ondergetekende dat samen
gedaan. Ieder jaar weer is het een uitdaging om een leuke, lokale opzet te be-
denken voor het landelijk thema. Daarbij komen zaken aan de orde als ‘welke
invulling geven we aan het thema’, ‘wie gaan we daarvoor benaderen’, ‘hoe
gaat het programma eruit zien’, ‘hoe doen we de PR’ etc. etc.  Jammer genoeg
heeft Rein besloten er na OMD 2012 een punt achter te zetten, om zo meer tijd
aan andere zaken te kunnen besteden. 

Dat betekent dat er na 8 september a.s. een vacature ontstaat binnen het comi-
té Open Monumentendag Capelle aan den IJssel.   

Rest mij nog Rein Kraaij en zijn vrouw Janneke hartelijk te danken voor de
zeer prettige samenwerking in de afgelopen vijf jaar. 
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Oproep

Lijkt het u leuk mede-organisator van Open Monumentendag in Capelle aan
den IJssel te worden? Dan graag even een telefoontje of e-mail naar:
Anneke van den Bremen
T. 010 28 49 548
E. anneke.van.den.bremen@xs4all.nl



AMBULANT EN WINKELSTAND, 
DE CAPELSE KLEINE NERING VAN WELEER!

Van hondenkar tot winkelwagen, 
van bedsteeplank naar supermarkt.
Zaterdag 25 augustus a.s. opende de Histo-
rische Vereniging Capelle aan den IJssel de
deuren voor een nieuwe expositie. Dit jaar
is de focus gericht op het doen en laten van
de kleine lokale ondernemer in het verle-
den. Daartoe wordt op tweeërlei wijze
grootmoeders tijd opgeroepen. 

In de tentoonstellingsruimte staat een winkeltje
in miniformaat opgebouwd, waarin een bonte
verzameling aan consumptiegoederen uit de
periode tussen de beide wereldoorlogen is sa-
mengebracht. Dit wordt omgeven door een
honderdtal foto’s dat voor een gedeelte uit de-
zelfde tijd afkomstig is. Het is een selectie uit een gevarieerde hoeveelheid
beelden van gezinnen van kleine zelfstandigen, hun winkels, zowel van binnen
als van buiten, hun transportmiddelen en hun trekdieren. Deze opnamen heb-
ben betrekking op ondernemers die hun domicilie of werkgebied hadden in Ca-
pelle en het gedeelte van Kralingseveer, dat in 1941 door de gemeente Rotter-
dam is geannexeerd. Het tijdsbeeld stopt omstreeks 1965. Aan het einde van
dat jaar opende winkelcentrum De Koperwiek, bovendien was tegelijkertijd de
reconstructie van Schielands Hoge Zeedijk gereed. Direct of indirect hadden
deze beide gebeurtenissen een desastreuze uitwerking op het aantal kleine za-
kenlieden. Op dat moment werd een tijdperk afgesloten. Deze oude tijden her-
leven nu bij de HVC!

De tentoonstelling is te bezoeken: iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur in het J.A. Beijerinck gemaal, Bermweg 13 te Capelle aan den IJssel. Wie
met de auto komt volgt de Kralingseweg en de Haagwinde, wie per metro reist,
moet uitstappen bij de halte Schenkel.
N.B.  Op zaterdag 8 september a.s. is de tentoonstelling geopend vanaf ’s mor-
gens 10.00 uur, dit ter gelegenheid van Open Monumentendag.

In de loop der jaren is dankzij oproepen in de regiopers bij de HVC een zoda-
nig groot aantal foto’s aangeboden dat besloten is het complete fotobestand van
deze tentoonstelling met ingang van 5 januari 2013 en 14 april 2013 door een
nieuw te vervangen.  Wie nog geschikt materiaal beschikbaar heeft, wordt van
harte uitgenodigd contact op te nemen met:
Frans van Es, via tel. 010 – 450 08 83 of per e-mail: fransvanes@planet.nl 
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De Capelse kleine nering tussen 1905 en 1965

Capels Historisch Museum
Bermweg 13 • Capelle aan den IJssel • 010 - 450 00 80

25 augustus 2012 t/m augustus 2013
iedere zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur

gratis toegang



GLASFABRIEKEN IN CAPELLE (1)

Ruim 150 jaar geleden vestigden zich vrijwel tegelijkertijd twee glasfa-
brieken in Capelle aan den IJssel. In 1861 werden opgericht de Zuid Hol-
landsche Glasblazerij van Albertus W. Gompertz. en de Glasfabriek v.d.
Kloot & Mijnlieff. In een tweetal artikelen wordt verhaald over de op-
komst en teloorgang van deze tak van industrie in Capelle.

Ongeveer 40 steden in ons land hebben ooit een glasfabriek binnen of juist net
buiten de poorten gehad. Veel daarvan waren flessenfabrieken, maar lang niet
alle. De redenen om een glasfabriek in een bepaalde plaats te vestigen zijn bij-
na altijd voor de hand liggend geweest. Grondstoffen voor de glasfabricage zijn
zwaar, het eindproduct volumineus dus werd het bedrijf gesticht op een plaats
waar het eerste van nature aanwezig was (grof zand, mergel e.d.) of waar de
productie tegen lage kosten kon plaatsvinden door gebruik te maken van rivie-
ren. Het wegennet was eeuwenlang geen redelijk alternatief. Ook speelde de
nabijheid van afnemers een belangrijke rol en voor ‘onze’ glasfabrieken was
dat natuurlijk de nabijheid van jeneverstad Schiedam.

Voor de fabricage van flessen werden vooral Duitse glasblazers aangetrokken.
Glasblazersfamilies woonden vaak in de nabijheid van de ovens, Onderlinge
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huwelijken kwamen vaak voor; er was weinig contact met stad- of streekgeno-
ten. Uiteindelijk – om een modern begrip te gebruiken – burgerden zij volledig
in en doen alleen familienamen als Jurgens, Gonlag, Slieker, Kauffeld  en Wie-
gel soms nog een glasblazersverleden vermoeden.

Het kapitaal om een glasfabriek op te zetten werd in de vroege tijd opgebracht
door de eigenaar en zijn familie. Voor een bedrag van 15.000 gulden (€ 7.000)
kon men vóór 1900 een glasfabriekje bouwen. Met de invoering van mechani-
satie (rond 1920) werd de investering het 10-voudige en brak een periode aan
van opheffingen en fusie. Veel eigenaren hadden geen zin  in grote investerin-
gen. Het aantal glasfabrieken daalde sterk en het beroep van glasblazer (althans
voor de productie van flessen) stierf geheel uit.

Onduidelijk is waarom de heren van de Kloot en Mijnlieff en Gompertz juist
het jaar 1861 uitkozen om ieder een glasfabriek te beginnen. De vraag naar
(verpakkings)glas moet groot geweest zijn en mogelijk had men distillateurs
ontmoet die een vaste jaarafname garandeerden. De export van jenever uit
Schiedam was op zijn hoogtepunt. De glasfabriek van Van de Kloot en Mijn-
lieff produceerde voornamelijk jeneverflessen voor Henkes Distilleerderij in
Delfshaven. Gompertz.’ belangrijkste afnemer was J.J. Melchers Wz., de pro-
ducent van Olifant jenever.

De glasfabriek van Van de Kloot & Mijnlieff bestond tussen 1861 en 1898, een
kleine fabriek met Oud Hollandsche potoven voor 6 potten. Na het overlijden
van de oprichter, A.B. Mijnlieff in 1883 nam zoon Balthazar de directie over.
In 1894 trad partner J.G. van der Kloot uit de firma en werd de naam gewijzigd
in Mijnlieff & Zoon.
Nog 4 jaar produceerde de fabriek glas – voornamelijk demijohns of ballon-
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flessen, die wer-
den beteend in ei-
gen vlechterij (zie
kader) tot men in
1898 besloot de
onderneming op
te heffen.
Vervolgens werd
de fabriek ver-
bouwd tot fabriek
van vuurvaste
steen (N.V. Ne-
derlandsche
Vuurvaste Steen-
fabriek v.h. H.
Heuvelman & Co.)
Toch had de fabriek ook goede tijden gekend. Nog in 1885 was de potoven om-
gezet in een halfglasoven, een investering die ongetwijfeld was ingegeven door
de wens om een efficiëntere en grotere productie te kunnen realiseren.

De glasfabriek van Albertus Willem Gompertz was een langer leven beschoren
en had eventueel tot in onze dagen kunnen blijven bestaan, ware het niet dat de
(Schiedamse) glasgrootmachten uit het begin van de 20e eeuw anders beslisten.
De Zuid Hollandsche Glasblazerij opende het de poorten aan Schielands Hoge
Zeedijk in 1861. In 1865 werd het een N.V. met als vennoten, naast Albert
Gompertz, de heren H. Hoy Sr. en Jr., jhr. mr. H. Hoeufft van Velzen en mr.
A.C.J. de Kuyper.

H. de Kuyper is directeur van 1867-
1891 en D.J. Lowis van 1891-1905.
In 1905 wordt K. Maseland directeur.

Hij verliest gelijk zijn belangrijkste
klant wanneer Melchers besluit een ei-
gen glasfabriek te beginnen in Schie-
dam. Ondanks dat verlies blijft het be-
drijf bestaan, zij het dat de activiteiten
op een zeer laag pitje moeten hebben
gestaan. Tot zich in 1919 een koper
meldde.

De A.G. der Gerresheimer Glashùtte-
werke uit Dùsseldorf besloot het glas-
fabriekje uit Capelle te kopen met als
oogmerk om op die plek binnen enke-
le jaren een moderne, machinale fles-
senfabriek te bouwen met als naam
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N.V. Flesschenfabriek Anglo Dutch Bottleworks.
Inmiddels was er in Schiedam onder invloed van de mechanisatie van de glas-
productie een sterke glasindustrie ontstaan door fusies en overnames. De direc-
tie van de Schiedamse glasfabrieken sloeg de schrik om het hart bij het horen
van het nieuws dat een moderne Duitse concurrent de markt zou betreden. 

De directie van de Vereenigde Glasfabrieken slaagde er in 1924 in een aande-
lenruil met Gerresheimer tot stand te brengen. Weliswaar moesten de Schie-
damse aandelen voor de helft van hun waarde worden afgestempeld maar daar
stond tegenover dat de Duitsers de meeste investeringen in machines voor hun
rekening namen en zij kregen 2 commissariszetels.
De terreinen in Capelle werden verkocht en de gebouwen gesloopt.Vanaf dat
moment was Capelle een industrietak armer.

In dit verband is het aardig te vermelden dat ook Capellenaar 
Fop Mijnlieff zich in 1861/62 in de glasproductie begaf, zij het in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Kortgeleden kreeg de Oudheidskamer in Nieuwerkerk de be-
schikking over een aantal door deze fabriek geproduceerde ballonflessen uit
1880 in bezit.

In het tweede deel van dit artikel over de glasindustrie in Capelle gaan we wat
dieper in op het werk en de werkomstandigheden in de glasfabrieken in de
tweede helft van de negentiende eeuw.

Jos Specht
Geraadpleegde literatuur
In Glas Verpakt, Johan Soetens, 1999
Scyedam, uitgave van de Historische Vereniging Schiedam, 
19e jaargang, nr 4, oktober 1993
De Oude Flesch, uitgave van de verzamelaarsvereniging, 
div. nummers

POTOVEN
Bijenkorf-vormige, soms ook rechthoekige ruimte waar in vuurvaste potten ge-
meng (grondstoffen als zand en soda)
worden gesmolten door middel van di-
rect vuur.

Beeld van een glasfabriek met door-
snede van de potoven, geschikt voor
10 potten of ‘havens’. In het midden
het stookrooster. Uit de pot wordt een
hoeveelheid vloeibaar glas genomen
voor de glasblazer.
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HET S.S. TJIBADAK 
EN HAAR ONFORTUINLIJKE STAPELLOOP

In 1927 kreeg scheepswerf C. van der Giessen & Zonen van de in Am-
sterdam en Batavia gevestigde Java-China-Japan Lijn de opdracht voor
de bouw van het S.S. Tjibadak, een vracht- en passagiersschip voor in de
tropen met de naam van een stad op Java. De maatschappij hield daarbij
vast aan de traditie haar schepen namen te geven die beginnen met ‘Tji’,
het Maleise woord voor rivier. 

Op zaterdag 22 september 1928 was het zover dat het 136 meter lange en 17
meter brede schip met bouwnummer 587 te water kon worden gelaten. Na de
doop en de goede wensen van de doopster - mevrouw Van den Bosch, de echt-
genote van Jhr. H.J. van den Bosch, directeur van de rederij - voor schip en be-
manning, viel de klink en kwam het schip om circa 10.45 uur in beweging. On-
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De achtersteven van het S.S. Tjibadak in de dijk. Werknemers van Van der
Giessen zijn onder grote belangstelling reeds begonnen met het uitgraven van

het schip. Foto: collectie Cees Loeve.



der gejuich van de toeschouwers en het geluid van de werffluit en de scheeps-
hoorns van de sleepboten, die het schip moesten opvangen, gleed het daarna de
Hollandsche IJssel in, die op dat moment de hoogste waterstand had bereikt.
Net als altijd was het de bedoeling dat de van tevoren aangebrachte ‘peuren’ -
trossen kettingen die met sluitingen en staalkabels aan het schip bevestigd wa-
ren - slepend over de bodem van de rivier er voor zorgden dat het schip op tijd
tot stilstand kwam. Hier ging het echter mis! Toen het schip goed en wel van de
helling was braken de sluitingen, waardoor de peuren los raakten en hun werk
niet konden doen. Het gevolg was dat de Tjibadak met vrij grote snelheid bleef
doorvaren en zich met de achtersteven aan de Capelse kant van de rivier in de
dijk boorde.

Zoals gewoonlijk bij een tewaterlating waren er ook op die bewuste zaterdag-
ochtend veel belangstellenden op de been. Niet alleen uit Keeten (Capelle-
West), ook uit andere delen van Capelle aan den IJssel en omliggende gemeen-
ten kwam men op de stapelloop af. Hier, aan de Nijverheidstraat, recht tegen-
over de scheepshellingen van Van der Giessen, stond je eerste rang. Zelfs de
kinderen van de nabijgelegen Openbare Lagere School II kregen meestal vrij-
af of een vroegertje om getuige te kunnen zijn van een tewaterlating. Toen de
Tjibadak met een aanzienlijk grotere snelheid dan men gewend was op de dijk

af bleef doorvaren ontstond er
meer dan plotselinge schrik on-
der het aanwezige publiek. De
menigte, zowel onderaan- als
bovenop de dijk, stoof in paniek
uiteen. Daarbij raakte een per-
soon met de naam Blom (*zie
noot) onder de auto van een au-
tomobilist, die in de paniek niet
alleen zichzelf maar ook zijn
voertuig in veiligheid wilde
brengen en in de haast de man
over het hoofd zag. Blom raakte
behoorlijk gewond en werd met
inwendige kneuzingen en een
dubbele beenbreuk naar het
Coolsingelziekenhuis in Rotter-
dam vervoerd en daar ter ver-
pleging opgenomen.
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Het door het S.S. Tjibadak
achtergelaten gat in Schie-
lands Hoge Zeedijk. 
Foto: collectie Cees Loeve.



De te hard van stapel lopende Tjibadak was met het roer tot in het wegdek van
de dijk doorgedrongen en kwam daarin door de onder invloed van eb dalende
waterstand in de IJssel steeds vaster te zitten. De sleepboten Nederland en Ita-
lië van Piet Smit, welke bij de tewaterlating gereed lagen om de Tjibadak op te
vangen en naar de afbouwkade te slepen, maakten direct vast maar slaagden er
niet in het schip vlot te trekken. Meer sleepboten werden opgeroepen om de
Tjibadak zo snel mogelijk weer in de vaargeul te krijgen. Ook werd begonnen
met het schip uit te graven waardoor een flink gat in de dijk ontstond. Nog die-
zelfde middag arriveerden de sleepboten Siberië, Duitschland, Schelde, Dom-
mel en Dordrecht om meer PK’s in de strijd te werpen. Met in totaal 7 sleepbo-
ten en het benodigde graafwerk rond het roer en achtersteven lukte het tenslot-
te dezelfde dag nog de Tjibadak vlot te slepen. Dijk en bestrating waren flink
beschadigd en werden voor het begin van het stormseizoen nog hersteld. Een
pand direct tegenover de plaats waar het schip de dijk probeerde te doorklieven
liep aanzienlijke schade op aan muren en behang, ook sneuvelde een deel van
het servies. De schade aan de achtersteven van het schip, zo bleek twee dagen
later in een droogdok, was nihil. Roer en schroef hadden zelfs helemaal geen
schade opgelopen, reden voor de licentiehouder van het Oertz-Patent-Roer om
vol trots haar relaties binnen de maritieme wereld nog jarenlang met foto’s van
de achtersteven van de Tjibadak in de dijk te bestoken.
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Het S.S. Tjibadak op haar maidentrip op de Nieuwe Waterweg. 
Foto: collectie Cees Loeve.



*De vraag van Teunis Blom uit Klaaswaal
Bovenstaand verhaal schreef ik geïnspireerd door de vraag van Teun Blom uit
Klaaswaal in de HVC-Nieuwsbrief nr. 1 (blz.25) van 2012. Hij vroeg informa-
tie over het overlijden van zijn naamgenoot, welke werd genoemd in een inter-
view met mevrouw A. Hoogendoorn, gepubliceerd in de HVC-Nieuwsbrief
nr.4 (blz.88) van 2004 en sinds 2011 te bekijken op de HVC-Website. Zij ver-
telde: “Het schip de Tjibadak bleef niet aan de ankers hangen en schoot door
met de achtersteven de dijk in. Daar stonden veel mensen te kijken, die werden
verrast. Eén van hen, Teun Blom, is daarbij omgekomen”. Fout, volgens Blom,
die stelde dat zijn naamgenoot pas vele jaren later overleed en is verdronken.
En hij heeft gelijk! In werkelijkheid is de Teunis Blom, waarvan door mevrouw
Hoogendoorn werd verondersteld dat hij was omgekomen op 22 september
1922, op 24 juni 1935 (bijna 7 jaar na het ongeluk met de Tjibadak en 13 jaar
oud) verdronken bij het zwemmen in de Nieuwe Maas bij Kralingseveer. 

Welke Blom er als gevolg van de onfortuinlijke stapelloop gewond raakte is nu
een nieuwe vraag. De archieven van politie en ziekenhuis geven hierover he-
laas geen uitsluitsel en de berichtgeving in de kranten is op zijn minst verwar-
rend te noemen. Zo spreekt het Rotterdamsch Nieuwsblad van 24 september
1928 over de 78-jarige Dirk Blom, terwijl de Nieuwe Rotterdamsche Courant
het heeft over de 64-jarige J.B uit Capelle a.d. IJssel. Het Dagblad Voorwaarts
noemt als slachtoffer een 73-jarige Blom en de Nieuwe Tilburgsche Courant
heeft het over ‘een ouden man, de 78-jarige Blom wonende te Kralingsche
Veer’. Vervolgens noemde het Algemeen Handelsblad de pechvogel ‘de 62-ja-
rige Blom uit Kapelle a/d IJsel’. Het is dus in ieder geval geen Teunis Blom,
maar wie weet wordt het toch nog eens duidelijk om wie het dan wel gaat en
hoe het de gewond geraakte 62-, 64-, 73- of 78-jarige Blom na de ‘Tjibadak’
verder is vergaan!
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DE BAKKER EN DE MOLENAAR 
WONEN GAARNE NAAST ELKAAR.
Aanvulling op “Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel”.

Deze aanhef zou een strofe kunnen zijn uit de vaderlandse poëzie. Boven-
dien is niets minder waar. Wat is gemakkelijker voor een broodbakker
dan het betrekken van meel van een dichtbij gevestigde ‘mulder’, de
naam waarmee een molenaar in vroeger tijden wel werd aangeduid?
Werd in ‘Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel’ gesuggereerd
dat de dubbele woning op Dorpsstraat 41-43 het domicilie betrof van
daggelders die hun brood verdienden op de knusse, erachter gelegen
boerderij van de familie Hoogerwaard, een summiere mededeling van
een oud-bewoner leidde naar een volstrekt andere oorsprong. Zo wist hij
te melden dat er in de jaren ’50 van de vorige eeuw bij een verbouwing in
nummer 41 een ovenfrontje was gesloopt. Dit wekte nieuwsgierigheid op.
Een diepergaand onderzoek leidde in het geheel niet naar de genoemde
boerderij, maar naar de naastgelegen molen.

De geschiedenis van deze
wipkorenmolen grijpt ver
terug. De op erfpacht ge-
bouwde molen wordt
reeds genoemd in de eer-
ste officiële volkstelling
van Capelle aan den IJs-
sel, daterend uit 1807, en
kwam eerder aan de orde
in een artikel van Frits
Hartman in HVC-
Nieuwsbrief 2010-nr. 1.
In hetzelfde medium
toonde Suus Boef-van der
Meulen een jaar later aan
dat de historie van deze
molen een kleine twee
eeuwen verder teruggaat.
Vermoedelijk sinds 1611,
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Wipkorenmolen De
Hoop. 

(collectie: 
Th. Oudshoorn)



maar zeker vanaf 1628 zijn ter plekke achtereenvolgens vier generaties van de
familie Van der Duyn als molenaar actief geweest, waarna tegen het einde van
de 18e eeuw de aan deze familie geparenteerde Hendrik Schouten (1782-1838)
- zijn moeder was een kleindochter van de derde generatie Van der Duyn - hier
de wieken op de wind heeft gezet.
Deze Hendrik Schouten, reeds in1807 als molenaar aan de Dorpsstraat ver-
meld, zou tot zijn dood in december 1838 op ‘De Hoop’ actief blijven. Daarna
zette diens weduwe Eva de Jong (1778-1862) samen met hun zoon Leendert
(1802-1863) het bedrijf voort tot 3 september 1845. Tijdens een die dag gehou-
den veiling werd Klaas Schelling, een Ouderkerkse steenbakker, voor ƒ 5.000,-
(± € 2.250,-) de nieuwe eigenaar. Zelf zou hij hier geen activiteiten ontplooien,
het molenaarswerk liet hij over aan een daarvoor ingehuurde kracht. Zo was
Cornelis van Schelven, telg uit een oud molenaarsgeslacht dat vele molens op
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en ver daarbuiten bewoonde, in de pe-
riode 1849-1853 bij hem in dienst. 

Eind februari 1853 kwamen volgens een annonce in diverse dagbladen de mo-
len en de woning, waarin ondergebracht een broodbakkerij en een winkelaffai-
re, opnieuw onder de notarishamer. Voor het eerst werd gewag gemaakt van de
combinatie van maalderij en bakkerij, een al onder de familie Schouten be-
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Dorpsstraat 41-43. De linker woning was vroeger een bakkerijtje. 
(foto: Ev.A. Obbes)



staande situatie. Dit wordt zo dadelijk nader verklaard. Het eigendom kwam nu
geheel in handen van de in Barendrecht woonachtige Lodewijk Kooijman, die
na drie en een half jaar de totale boedel doorverkocht aan Krijn Pas. Ook de
laatste fungeerde slechts als verhuurder, als molenaar trad aan Hendrik Knoop.
Deze zou in het voorjaar van 1859 de eigendomsrechten overnemen. Dit is een
flinke rij aan namen in een betrekkelijk kort tijdsbestek.
Nadere bestudering van gegevens in het Capelse bevolkingsregister uit de pe-
riode 1840-1870 leverde de verrassende conclusie op dat, hoewel het bovenge-
noemde onroerend goed diverse malen in andere handen overging, de exploita-
tie van de bakkersaffaire sedert 1845 tot aan het overlijden van Eva de Jong in
mei 1862 gewoon in handen bleef van de familie Schouten. Pas na haar ver-
scheiden, als haar hulpbehoevende oudste zoon Leendert bij zijn zuster en zwa-
ger is ingetrokken, kocht haar zoon Jan in september van datzelfde jaar een
bakkerij in Keeten en werd korte tijd later die op slechts honderd passen van de
molen verlaten.
Dus niet eerder dan onder het bewind van Hendrik Knoop, zou er het nodige
gaan veranderen en dat in meerdere opzichten. Zelfs Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland meenden zich met deze molen te moeten bemoeien. Zo werd in
een missive aan Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den IJssel d.d.
22 oktober 1866 van hen geëist, dat zij Hendrik Knoop, de eigenaar van de mo-
len, zouden verplichten ‘eene balie langs den hoogen zeedijk te stellen, vermits
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De molenaarswoning van de familie Van de Erve en Rijks monument. 
(foto: Ev.A. Obbes)



door het schrikken van paarden, voor dien molen, afstarting van rijtuigen of
paarden van den weg te vreezen is’. Waar men zich destijds te Den Haag al niet
mee bezig hield!
Nog meer commotie deed zich voor toen op 11 september 1868 rond het mid-
daguur brand in de wipmolen ontstond. Deze greep ondanks de aanwezige
spuiten zo snel om zich heen, dat het geheel nog geen uur later volkomen in-
stortte. De oorzaak bleef onbekend. Op 1 december van dat jaar werd vergun-
ning verleend tot de herbouw, die na zes maanden gereed moest zijn. 
Daar Knoop meer molenaar en koopman was dan bakker, vond een definitieve
splitsing plaats. Hij deed de bakkerij van de hand. Karel Spruit uit Bleiswijk,
die hier al in de periode 1861-’62 actief was als bakkersknecht en in mei 1864
terugkeerde als huurder, werd in 1869 eigenaar. Volgens de verkoopakte van 3
juni van dat jaar, opgemaakt door de Bleiswijkse notaris Ernst Boere, kocht hij
het ten oosten van de molen gelegen huis, bewoond in twee percelen, waarvan
er een als bakkerij was ingericht. Het ging hierbij om Dorpsstraat 41 en 43.
Toen Hendrik Knoop in 1873 Capelle aan den IJssel na veertien jaar verliet,
verkocht hij de wipmolen aan korenmolenaar Cornelis van de Erve. De laatste
verwierf hierbij ten westen van de molen een stuk grond, waarop deze in 1875,
op het moment dat de erfpacht via de eerder genoemde notaris Boere was ge-
regeld, een fors herenhuis (Dorpsstraat 39) liet bouwen. Dit pand verkreeg in
1973 de status van Rijksmonument (RM 11464). In de gelijktijdig afgegeven,
daarbij behorende beschrijving werd als bouwperiode medio 19e eeuw ge-
noemd. Bovenstaand onderzoek toont evenwel aan dat dit enkele decennia la-
ter is geweest.
Op Dorpsstraat 41 maakte bakker Karel Spruit heel wat jaren vol. Na zijn ver-
trek in 1885 naar Zwolle waren zijn opvolgers heel wat minder honkvast. Op
ditzelfde adres zou door meerdere personen nog een zevental jaren het dage-
lijks brood worden gebakken. Het is verrassend te zien hoe hier het verleden
van diverse bakkersfamilies uiteindelijk samenkomt. Een hoofdrol was daarbij
weggelegd voor Teunis Koppenol (1866-1951). Hij was de laatste uit de reeks
leerlingen die Spruit zou opleiden. Teunis, zoon van een bekend broodbakker
uit de naburige gemeente Nieuwerkerk, was in 1884 als 18-jarige jongeling
naar Capelle-Dorp gekomen om zich onder een vreemde patrôn verder te ont-
wikkelen. Het was destijds voor een bakkerszoon niet ongebruikelijk als deze
voor een kortere of langere periode bij één of meerdere van vaders collega’s el-
ders in de regio in dienst trad. Dit om de fijne kneepjes van het vak te leren. Na
het beëindigen van het opleidingstraject leerling-gezel en het met succes afleg-
gen van een proeve van bekwaamheid was het hem geoorloofd zich ergens als
‘Meester Bakker’ te vestigen.
Hoe lang het dienstverband van Teunis te Capelle-Dorp heeft geduurd, is door
een hiaat in het bevolkingsregister niet bekend, maar de kans is groot dat hij
eveneens in 1885 is opgestapt. Nicolaas Bastiaan Vogel (1861-????), afkomstig
uit Oude Tonge, werd de opvolger van Spruit. Hij verbleef hier slechts vier
jaar, waarna hij naar Rotterdam vertrok. Jan Adrianus Verboom, een steenoven-
stoker, werd nu eigenaar van het onroerend goed, terwijl Pieter Louter (1865-
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1934) de vrijgekomen bakkersplaats innam. Het verblijf van Louter was slechts
van korte duur, want hij kocht op 13 april 1891 in Keeten een dubbelpand van
Abraham Goedhardt (1861-1900), waarin hij een bakkerij vestigde. 
Daarna vond er opnieuw een complete wisseling van de wacht plaats. Pieter
Hekking (1832-1906), kleermaker van beroep en schoonvader van Teunis Kop-
penol, verwierf nu het eigendom. Zonder in 1885 of later te zijn uitgeschreven
werd Teunis Koppenol op 12 mei 1891 opnieuw ingeschreven op Dorpsstraat
41. Ondertussen was hij wel in september 1890 te Capelle aan den IJssel met
Elizabeth Hekking (1867-1936) getrouwd en in diezelfde gemeente ruim twee
maanden later vader geworden van een zoon. Lang zouden zij op genoemd
adres niet wonen. Uiterlijk in augustus van het daaropvolgende jaar betrok Teu-
nis Koppenol met zijn gezin de boedel van Wijnand Hekking (1839-1892), een
overleden vrijgezelle oom van zijn vrouw, die van één van de leden van de fa-
milie Van Cappellen op Dorpsstraat 151 een heel wat grotere bakkerij huurde.
De historie van de familie Koppenol zou zich daar voortzetten. 
Dorpsstraat 41 veranderde nu in een bierhuis dat werd geëxploiteerd door
Maartje Rietveld-de Jong (1827-1908). Na haar vertrek in 1899 werd dit pand
tot 1910 bewoond door Jan Hermanus Noorlander (1849-1924) en zijn gezin.
Ook hij zou hier bier hebben getapt en daarnaast kruidenierswaren hebben ver-
kocht. Toen Noorlander in 1910 verhuisde naar een nieuw koffiehuis op num-
mer 50, honderd meter verderop in westelijke richting, zou door zijn opvolg-
sters, de gezusters Romeijn, tot circa 1920 slechts de handel in kruidenierswa-
ren zijn voortgezet. Daarover kon verder niets worden achterhaald.
Nog even terug naar korenmolen ‘De Hoop’. Deze werd in 1919 door de fami-
lie Van de Erve te koop aangeboden tijdens een verkoop bij opbod en afslag op
13 en 20 mei in het Algemeen Verkooplokaal aan de Goudschesingel 33 te Rot-
terdam, ten overstaan van de Hillegersbergse notaris W.F.H. van Schouwen.
Hoewel diverse gegadigden op de complete boedel boden, werd de verkoop op-
gehouden. Uiteindelijk is de inboedel verkocht en de molen gesloopt. Dit laat-
ste blijkens een kadastrale veldmeting, die na de sloop op 23 maart 1921 heeft
plaatsgevonden. Een opmerkelijk einde, als men bedenkt dat de molen na de
brand van 1868 in z’n geheel was herbouwd. 

Frans van Es
Geraadpleegde literatuur:
Suus Boef-van der Meulen De familie Van der Duyn, 

vijf generaties korenmolenaars in Capelle. 
Artikel Nieuwsbrief HVC, 2011-1

Frits Hartman Windkorenmolen ‘De Hoop’
Artikel Nieuwsbrief HVC, 2010-1

Met dank aan Kees Klomp voor de kadastrale naspeuringen.
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Dit zilveren bijltje en bijbehorende fluitje werden tijdens de opening van
de tentoonstelling”Verdwenen Scheepshellingen’ op 21 mei 2005 door Ir.
E.D. Vuyk aangeboden aan de HVC. Beide attributen werden vele malen
gebruikt bij de doop en de daaropvolgende tewaterlating van een schip
van A. Vuyk & Zn. Scheepswerven.

Na het uitspreken van de
woorden: “Ik doop u …….. en
wens u behouden vaart” werd
een fles champagne kapotge-
slagen tegen de boeg. Vervol-
gens kapte de doopster met dit
bijltje een lijntje door waar-
door ‘de klink viel’ en het
schip te water kon gaan. Om-
dat voor de zekerheid onder
het schip nog enkele keggen
het schip vasthielden gaf één
van de directieleden door mid-
del van het fluitje aan de ge-
reedstaande mannen onder het schip het teken dat deze laatste beletselen kon-
den worden weggeslagen, waarma het schip van de helling gleed.
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?

“Ik doop u …….. 
en wens u 
behouden vaart”



HET VERHAAL ACHTER DE FOTO

Hierbij twee opvallende foto’s uit de collectie van de HVC en de Gemeen-
te Capelle aan den IJssel. Centraal op elk beeld een autobus van de Ca-
pelse autobusonderneming 

‘NV. Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkope Autobusdiensten’
(MEGGA, 1921-1942)), die zonder chauffeur en passagiers stilstaat op ‘de kor-
te stoep’ van de Kerklaan naar de Dorpsstraat. In eerste instantie lijkt het erop
dat de onderneming haar autobus van het merk GMC (General Motors Compa-
ny) met kenteken H 64025 op de gevoelige plaat wilde laten vastleggen voor
bijvoorbeeld het bedrijfsarchief of promotiedoeleinden. Achter de opnames
gaat echter een drama schuil. Het betreft namelijk foto’s die zijn gemaakt om
de situatie vast te leggen van een triest ongeval dat op dinsdag 28 augustus
1934 plaatsvond en waarbij een kind om het leven kwam.

Wat ging er mis?
De autobussen van de MEGGA reden na iedere rit vanuit Rotterdam via ‘de
lange stoep’ van de Dorpsstraat naar de Kerklaan en draaiden dan naar rechts
‘de korte stoep’ op, om vervolgens weer achteruit te rijden naar het beginpunt
van de busdienst voor de gemeente- en brandweergarage, een voormalig
schoolgebouw schuin tegenover de Dorpskerk. Op de genoemde dinsdagavond,
kort voor de aankomst van de autobus in de oude dorpskern, ging de 8-jarige
Anneke Bom (Anna Elizabeth, 1926-1934) voor haar ouders een boodschap
doen. Nog maar net onderweg raakte zij op ‘de korte stoep’, tot grote ontstel-
tenis van de kort daarvoor uitgestapte passagiers, spelenderwijs onder de ach-
teruitrijdende autobus van de MEGGA. Anneke werd daarna zwaar gewond de
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De autobus van de MEGGA gezien vanaf de
Dorpsstraat met uiterst links Kerklaan 1, de in
1928 gebouwde rentenierswoning van oud-
broodbakker Teunis Koppenol (1866-1951).
Rechts daarvan Kerklaan 3 en 5, panden van
bakker Arie van der Linden (Arie Cornelis,
1894-1975) waarvan nummer 3 in 1924 is ver-
bouwd tot garage en daarvoor in gebruik was
bij Janus van Yperen (Adrianus, 1875-xxxx),
winkelier in onder andere galanterieën en
speelgoed. Nummer 5 is de winkel en woning
van Van der Linden met daarachter de bakkerij.
Beide historische panden zouden in 1936 helaas
plaats maken voor nieuwbouw welke ter plaatse
nog steeds aanwezig is. Rechts de woning van
de ‘bovenmeester’ behorende bij openbare lage-
re school 1, die stond aan Dorpsstraat 153.



consistorie van de Dorpskerk binnengedragen, waar tegelijkertijd bleek dat zij
het ongeluk niet had overleefd. Het meisje was op dat moment het enig kind
van ‘commies ter secretarie’ Pieter Bom (Pieter Cornelis, 1895-1984) en zijn
vrouw Maria Maris (Maria Aplonia, 1901-1992) en woonde met haar ouders op
Dorpsstraat 158, een woning op steenworp afstand van de plaats van het dra-
matische ongeval. Begrijpelijkerwijs maakte de tragische dood van Anneke
grote indruk op de Capellenaren. Vrijwel iedereen kende de heer en mevrouw
Bom, die later nog twee kinderen zouden krijgen: Anna Elizabeth Francijna Jo-
hanna (1935) en Pieter Johannis (1939). 
Wie de foto’s heeft gemaakt is niet bekend. Het zou een fotograaf kunnen zijn
geweest van de Rotterdamse politie, die bij dodelijke ongevallen ook in de om-
geving van de Maasstad werd ingezet. Maar het kan ook zomaar een plaatselij-
ke (amateur)fotograaf geweest zijn, die op verzoek van veldwachter Leendert
Quist (Leendert Adriaan, 1892-1983) een serie foto’s (waar zijn de overigen
gebleven?) maakte ter ondersteuning van het proces-verbaal.

Paul Weyling

Kijk voor meer historische foto’s op www. capelleinbeeld.nl, een gezamenlijk project van
de Historische Vereniging- en de Gemeente Capelle aan den IJssel, welke op 29 oktober
2011 officieel van start ging. Inmiddels staan er ruim 3600 historische foto’s uit de collec-
ties van gemeente en HVC online, die over de gehele wereld kunnen worden bekeken.
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De autobus van de MEGGA met daarachter de Nederlands Hervormde Dorpskerk. Achter
de bomen rechts de consistorie waar Anneke Bom levenloos naar binnen werd gedragen. De
mensen links staan voor de rentenierswoning van oud-bakker Teunis Koppenol (1866-1951).
Op de scheiding tussen het schip van de kerk en het koor is nog net het ooievaarsnest te zien
waarop in 1944 voor het laatst ooievaars bivakkeerden.
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Historisch Museum 
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinck gemaal, is iedere zaterdag
geopend voor het publiek van 13.00 - 16.00 uur. Toegang gratis.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 010 450 00 80

Dief- en Duifhuisje
Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van Nederland vertelt de historie van
het voormalige Slot van Capelle. Iedere 2e zaterdag van de maand geopend
van 13.00 - 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. Toegang gratis.

Regentenkamer Van Cappellenhuis
Het pand aan de Dorpsstraat 164, herbergt één van de mooiste Regenten -
kamers van Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rond-
leiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl






