HVC NIEUWSBRIEF
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Bij de omslag:
Zuidgevel van het koetshuis (behorende bij het Slot te Capelle)
bij het Oude Laantje
Foto ca. 1960, fotograaf onbekend
Beeldbank HVC
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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VAN DE VOORZITTER
Op de op 27 maart gehouden Algemene Ledenvergadering zijn de ruim dertig daarbij aanwezige leden weer bijgepraat over de gebeurtenissen binnen
de HVC in het jaar 2012 en over de plannen en activiteiten in dit jaar dat
inmiddels al weer bijna halverwege is.
Secretaris en penningmeester hadden weer gedegen werk geleverd zodat de
agenda vlotjes kon worden afgewerkt. De benoeming van Eric Steenhouwer
als opvolger van de als penningmeester aftredende Anna Swets werd met algemene stemmen bevestigd. Onze dank ging uit naar Anna, die deze functie ruim
17 jaar vervulde en nu als ‘gewoon’ bestuurslid haar bijdrage aan het HVC
bestuur blijft leveren.
Vanuit de vergadering kwam het verzoek om de communicatie met de vrijwilligers, de HVC heeft er ruim 70, te verbeteren. Veranderingen, bestuursbesluiten die hun activiteit voor de vereniging beïnvloeden en dergelijke zouden
sneller bij degenen die het aangaat bekend moeten zijn. Communicatie mag in
deze tijd natuurlijk geen probleem zijn en dus is het bestuur aan de slag
gegaan om hiervoor een adequate informatievoorziening aan te bieden.
Na de pauze werden de aanwezigen vergast op een lezing van Cees Loeve
over de veren van Capelle aan den IJssel (hoewel Cees steevast bleef praten
over de veren van Krimpen..). Het was leuk om te horen dat de HVC leden
heeft die deze expert nog interessante en onbekende aanvullingen op het
getoonde beeldmateriaal konden geven. Voor alle aanwezigen een heerlijk
nostalgisch terugzien op een in die dagen belangrijke activiteit.
Het bestuur van de HVC bestaat nu uit 6 leden, waarvan Anneke van den
Bremen heeft aangegeven zich in 2014 niet herkiesbaar te zullen stellen en
secretaris Joost van Leest zich tijdens de afgelopen ALV nog voor een periode
van één jaar beschikbaar stelde in verband met zijn toekomstplannen.
Dat wil dus zeggen, dat we u graag zullen informeren over wat het lidmaatschap van het HVC bestuur inhoudt, wanneer u meer betrokken wil zijn bij het
reilen en zeilen van de vereniging. Schroom niet, zou ik zeggen.
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Tenslotte breng ik u graag de oproep voor een Coördinator Open
Monumentendag onder uw aandacht elders in deze Nieuwsbrief.
Ook daar geef ik of de huidige coördinator, Anneke van den Bremen, u graag
meer achtergrondinformatie over.
Ik zie uw telefoontjes en e-mails tegemoet!
Jos Specht, voorzitter
010 2847909, j.specht@ziggo.nl

RECTIFICATIE
In het vorige nummer van de HVC Nieuwsbrief stond een artikel van de
hand van Ger Mulder over de zgn. Goudsche Boot. Daarbij werd een foto
afgedrukt waarvan het onderschrift helaas niet correct was.
Hierbij opnieuw de foto, nu met het juiste bijschrift.

De steiger waarvan het schip zojuist is vertrokken naar Rotterdam ligt aan de kant van
Krimpen aan den IJssel. Deze steiger lag dicht bij het veer van Van den Ruit.
De ‘Goudsche Boot’ zal het veer van Van den Ruit later passeren.
Aan de overkant (Ketensedijk) zijn de iepenbomen van Capelle te zien vanaf De Bonk
(‘Feenstra’) tot aan de rietmatterij van Lans. (foto Beeldbank HVC)
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EEN NOODLANDING BIJ DE OUDE PLAATS
Maandag 10 juni 1957, Tweede Pinksterdag rond ’s middags half vier,
daalde in het weiland direct achter de Oude Plaats een Belgische luchtballon. Het betrof de kleinste van drie gasballonnen, die elk met één ballonvaarder bemand, rond 14 uur waren opgestegen van het Vliegveld
Ypenburg bij Den Haag.
Het nieuws van de landing ging als een lopend vuurtje door de buurt. Wie
ervan hoorde ging onmiddellijk ter plaatse om maar niets van dit onverwachte
verzetje te hoeven missen. Het weiland kon gemakkelijk worden bereikt via
een eenvoudig houten bruggetje dat toegang gaf tot een tijdelijk aan de landingsplaats grenzend, speel- en trapveldje aan de Mariastraat, een straatje aan
de noordzijde van de Oude Plaats, welke tot 1958 de Weteringstraat met de
Mauritsstraat verbond. Deze Mariastraat kreeg daarna een roemloos einde en
verdween onder de achtertuinen van zes nieuwe woningen, waarvan de voordeur zich aan de in 1958 nieuw aangelegde Willem de Zwijgerlaan bevond.
De naam van deze laan werd per 11 januari 1965 gewijzigd in
Rembrandtsingel en de zes genoemde woningen kregen tegelijkertijd de even
huisnummers 20 t/m 30.
De ballonvaarder, ene Albert vanden Bemden (1918-2006) uit Brussel, had
over hulp niet te klagen. Tientallen grote en kleine ‘Oude Plaatsers’ verdrongen zich op de plaats van de noodlanding om te helpen bij het aan de grond
houden van de nog half gevulde ballon, die bij de geringste windvlaag opveerde en er vandoor wilde gaan. De Belg vertelde ‘de ramptoeristen’ in rad
Vlaams, dat toen hij samen met de ballonnen van de bekende Nederlandse
ballonvaarders Jo Boesman (1914-1976) en Nini Boesman-Visscher (19182009) opsteeg, er eigenlijk al te weinig wind stond maar ‘de vaart’ toch hadden doorgezet. Op een bepaald tijdstip moesten ze echter, vanwege het vertrek
van een vliegtuig, het luchtruim rond Ypenburg hebben verlaten. Door de
zwakke wind lukte dit niet meer en zat er, om de vlieger voldoende ruimte
geven, niets anders op dan lager te gaan ‘varen’. De ballonvaarders vertrokken
als gevolg hiervan eigenlijk al niet hoog genoeg om zonder problemen het
reisdoel - het midden van de Krimpenerwaard - te halen. Boven de Polder
Prins Alexander deed de opgekomen regen en de te geringe ‘vaarhoogte’
Albert besluiten de Hollandsche IJssel niet meer over te steken en in verband
met de veiligheid nog vòòr de rivier een noodlanding te maken. De kans op
een nat pak en schade aan de ballon was te groot. De noodlanding, hoewel
deels in een sloot, mocht geslaagd worden genoemd. Vanden Bemden begon
meteen met het veiligstellen van zijn ballon en het uit elkaar halen van het
touwwerk. Hij kreeg daarbij hulp van jong en oud, die ijverig en ongecoördineerd de warboel van touw nog groter maakten. Toen dat karwei ondanks alles
was geklaard en met behulp van enkele sterke mannen de luchtballon tot een
hanteerbaar pakket was getransformeerd, arriveerde een auto met daarin de
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echtgenote van onze verdwaalde Zuiderbuur. Onder haar leiding werd vervolgens de ballon en alles wat daarbij hoorde ingeladen. Het echtpaar vertrok
daarna direct naar België, waar Vanden Bemden enkele dagen later weer
moest deelnemen aan een internationale ballonvaart.
Van de noodlanding en het bergen van de ballon op die 2e Pinksterdag zijn
foto’s gemaakt, foto’s die enkele jaren geleden op een zaterdagmiddag door
een gast van het museum aan de dienstdoende toezichthouder werden getoond.
Helaas is toen de naam en het telefoonnummer van de betreffende bezoeker
niet genoteerd of zoekgeraakt. Maar wie weet meldt hij zich naar aanleiding
van dit artikel opnieuw! De HVC en de bankiers en bankemployees van de
HVC-Beeldbank, houden zich nog steeds aanbevolen en voegen genoemde
foto’s graag aan de collectie toe.
Paul Weyling

GEVRAAGD: IJSSELSTENEN
De werkgroep exposities bereidt een expositie voor waarbij o.a. de steenplaatsen een rol spelen. Voor deze tentoonstelling en de activiteiten er omheen door
de werkgroep Educatie zoeken wij aanvulling van onze voorraad IJsselstenen.
Graag een telefoontje of mailtje naar de redactie:
(010) 2847909 of j.specht@ziggo.nl

GEVRAAGD: HET LIED VAN CAPELLE
Wie kan ons helpen aan de opname van de originele tekst, gecomponeerd door
juffrouw A.G. Hagtingius en ± 1957 verschenen op een 78-toeren grammofoonplaat van Studio Peekel.
Graag en telefoontje of mailtje naar Frans van Es:
(010) 4500883 of fransvanes@planet.nl
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GEZOCHT
COÖRDINATOR OMD M/V
OMD staat voor Open Monumenten Dag, de tweede zaterdag van september, de dag waarop landelijk aandacht wordt besteed aan plaatselijke monumenten volgens een landelijk thema.
Thema’s van de afgelopen jaren Oud Gebouw - Nieuw Gebruik, Macht
en Pracht, Groen van Toen, Het Gezicht van de 19e Eeuw enz.
De coördinator OMD is vanuit de HVC organisator van de activiteiten
rond Open Monumenten Dag in samenwerking met andere Capelse
(culturele) organisaties.
Het doel: de Capelse burger kennis te laten nemen van het cultureel erfgoed in de gemeente, mede gebaseerd op het landelijk OMD-thema.
Het vertalen van dat thema in een concept waarin meerdere Capelse
organisaties acte de présence kunnen geven en zodoende vorm geven
aan het thema (in 2014 Vervoer) is de eerste stap naar een succesvolle
invulling van Open Monumentendag in Capelle.
Vervolgens moeten er afspraken worden gemaakt met alle deelnemers
over hun inbreng en krijgt de coördinerende functie handen en voeten.
De huidige coördinator zal u graag begeleiden in uw eerste jaar en haar
netwerk aan u overdragen.
Gevraagd:
Geboden:

organisatietalent en enthousiasme
een vrijwilligersklus met diepgang
en veel persoonlijke voldoening

Meldt u aan! Geheel vrijblijvend.
Wij gaan graag een gesprek met u aan.
De huidige coördinator, Anneke van den Bremen is telefonisch bereikbaar op nummer (010) 284 95 48,
voorzitter Jos Specht op (010) 284 79 09.
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HVC - EXPOSITIE AMBULANT EN WINKELSTAND
BEZIG AAN SLOTRONDE
Op naar het einde. De laatste mededeling in de HVC-Nieuwsbrief over
deze aandacht trekkende tentoonstelling. Na negen maanden kan met de
nodige voorzichtigheid reeds nu een voorlopige balans worden opgemaakt.
Het besluit tijdens de jaarexpositie Ambulant en Winkelstand tweemaal de
foto’s te wisselen heeft ruimschoots rendement opgeleverd. Inmiddels is een
schare (ex-) Capellenaren en Kralingseveerders ertoe aangezet voor de derde
maal een uitgebreid bezoek af te leggen. Bovendien leverde dit een stroom
nieuwe gezichten op, die het Beijerinckgemaal nooit eerder bezocht. Sterker
nog, soms bleek men al heel wat jaren op een steenworp afstand te wonen en
niet eens op de hoogte te zijn van de functie als museum. Zij zijn door de
berichtgeving in de pers nieuwsgierig geworden, hoe de Capelse middenstand
van rond de Tweede Wereldoorlog er uitzag en namen nu voor het eerst de
moeite de drempel van de tentoonstellingsruimte over te stappen. Men liet
zich daarbij zelfs in behoorlijke getale overhalen lid te worden van de HVC.

Overzicht van de expositie Ambulant en Winkelstand. (foto: Annelies van Es)
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Aan deze stroom is nog steeds geen einde gekomen. Er zijn al zo’n 1700
bezoekers geteld. En telkens opnieuw ontstaat er rondom het winkeltje uit
grootmoeders tijd een reünieachtige sfeer. Familieleden, buurtgenoten, klasgenoten, kinderen die destijds met elkaar speelden komen hier na lange tijd
elkaar weer tegen.
Over het winkeltje gesproken. De inventaris is dankzij de medewerking van
tal van bezoekers in de loop der tijd verrijkt met diverse objecten en producten
van voor en uit de oorlogsjaren. Zelfs sigaretten van tabak van eigen kweek
ontbreken niet langer.
Blikvanger in de documentenvitrine, in de 13 april jl. gestarte derde ronde, is
een Delfts blauw wandbord dat in 1955 is uitgereikt aan de winnaar van de
etalagewedstrijd ’10 jaar bevrijding’.
Na een rondgang langs de fotoborden en de vitrines belanden velen in
Beyerinck’s Praethuys. Daar is men in de gelegenheid de DVD ‘Zo was
Capelle aan den IJssel in 1953’ te bekijken. En uiteraard maakt dit onder het
genot van een kop koffie of thee de tongen los. Ondertussen heeft het menige
aanvulling op de bekende persoonsgegevens tot gevolg gehad. Exemplaren
van de DVD gaan dan ook als warme broodjes over de toonbank, evenals de
speciaal voor deze expositie vervaardigde brochure.
Voor wie de expositie Ambulant en Winkelstand niet eerder bezocht! De derde
en laatste ronde van deze expositie is elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur te bezoeken in het Capels Historisch Museum, gevestigd in het gemaal Jan
Anne Beijerinck, Bermweg 13, 2906 LA Capelle aan den IJssel. Dit tot en met
24 augustus a.s. Onmiddellijk daarna begint de afbouw.
Frans van Es

UIT DE OUDE COURANT
Op 22 dezer was een ware feestdag voor de naburige gemeente van Cappelle
op d’IJssel, daar des middags ten 4 uren met het beste gevolg op de scheepstimmerwerf van P. Bakhuyzen te water werd gelaten het barkschip Jan van
Brakel, groot circa 280 lasten, gebouwd voor een rederij onder de directie van
de heren Pistorius en Bicker Caarten, en zullende gevoerd worden door kapitein Ant. J. Delclisur.
De toejuichingen der talrijk zamengevloeide menigte vergezelden in zijne vaart
het schip, dat het eerste is hetwelk op deze werf gebouwd werd, en de bouwmeester in alle delen tot eer verstrekt.
(Uit : Rotterdamsche Courant, 25 juni 1850)
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EXPOSITIE STRAF EN RECHT
IN HET DIEF- EN DUIFHUISJE
Steeds meer mensen weten het Dief- en Duifhuisje te vinden dankzij de
inspanningen van de werkgroep die met een aantrekkelijk expositie programma toeschouwers weet te lokken. De Museumdag was dit jaar de
start van een nieuwe expositie op de benedenverdieping.
De vaste expositie op de bovenverdieping over het Slot van Capelle werd,
met de nodige aanpassingen naar de laatste stand van kennis van zaken,
verbeterd voortgezet.
Van het verhaal bij de vaste expositie op de bovenverdieping is door Hans
Bolkestein en Rein Kraai een klein boekje gemaakt:
‘Het Dief- en Duifhuisje en de kastelen van Capelle’.
Een boeiend naslagwerkje voor iedereen die nu wel eens precies wil weten
hoe dat nu zat met al die verschillende kastelen.
Voor € 1,50 te verkrijgen in zowel het Dief- en Duifhuisje als in het
Historisch Museum in het Beijerinckgemaal.
Vrij naar het thema van Open Monumentendag 2013 Macht en Pracht werd
op de benedenverdieping de expositie Straf en Recht ingericht. Het geeft een
voortreffelijk beeld van de ontwikkeling van het straffen van criminelen in
Nederland.
Zo kom je te weten, dat het Diefhuisje alleen de functie had van opbergplaats
van een wetsovertreder in afwachting van de berechting en strafvoltrekking.
Van dat laatste zijn diverse voorbeelden te zien in de expositie, de een nog iets
heftiger dan de andere. Men voerde een lik op stuk beleid en veroordeelde criminelen zelden tot opsluiting. Een brandmerk als dief en verbanning uit de
stad vond men stukken effectiever.
Over brandmerken gesproken, bezoekers groot en klein kunnen na hun bezoek
gemerkt worden met een stempel van het ongeveer 400 jaar oude wapen van
De Heerlijkheid Capelle op d’ IJsel!
De schandpaal, weer knap vervaardigd door het HVC klussenteam, ontbreekt
uiteraard niet in deze tentoonstelling, evenmin als de strop en de enkelketting
met bal. De laatste twee zijn niet voor gebruik bestemd, maar wie de expositie
bezoekt en een fototoestel meeneemt, kan zichzelf of huisgenoten te schande
zetten.
Het verzamelen van dergelijke gezegden die met straffen en rechtspraak te
maken hebben is een van de onderdelen van de expositie Straf en Recht. Denk
bijvoorbeeld aan ‘voor galg en rad opgroeien’.
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We willen zoveel mogelijk gezegden verzamelen met de uitleg van wat het
betekent en als het kan ook met een afbeelding erbij.
Op zaterdag 14 september a.s. , Open Monumentendag, hopen we het plein
voor het Dief- en Duifhuisje vol te hangen met uw spreekwoorden, spreuken
en gezegden.
Dat kan een bestaand gezegde of spreuk zijn, maar ook eigen verzonnen
spreuken en gezegden worden met genoegen ingewacht. Zo lang het maar re
maken heeft met Straf en Recht.
Stuur het volgende naar info@hvc-capelle.nl of Postbus 136, 2900 AC Capelle
aan den IJssel:
De tegelspreuk - die komt in een tegeltje te staan.
De afbeelding - u voegt een illustratie toe
(foto, tekening of kopie van een voorwerp)
De betekenis
- de uitleg van de ingezonden spreuk in een paar zinnen.
Uw naam en e-mailadres.
Het Dief- en Duifhuisje is iedere 2e zaterdag van de maand geopend tussen
13.00 en 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. Het adres is Nieuwe
Laan 11. De toegang gratis.
Op 8 juni en 10 augustus worden, als extra activiteit, rondleidingen in het
Slotpark verzorgd vanaf het Dief- en Duifhuisje. Starttijden: 14.00 en 15.00
uur.
U kunt het Dief- en Duifhuisje, bijvoorbeeld met familie, vrienden of kennissen, ook buiten de officiële openingstijden bezoeken. Eventueel gecombineerd
met een wandeling door het Slotpark, mét uitleg.
Hiervoor neemt u contact op met Anneke van den Bremen, telefoon 010 284
95 48 die met u de mogelijkheden en beschikbaarheid kan bespreken.
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CAPELLE IN WEEKBLAD ‘BUITEN’
Van 1907-1936 verscheen er een mooi weekblad genaamd Buiten. Knipsels en jaargangen zijn antiquarisch te koop en voor plaatjes is er de
website weekbladbuiten.nl.
In de editie van 16 oktober 1915 stond een artikel over Capelle in de reeks
‘Verdwenen kastelen in en om Rotterdam’. De tekst is helaas weinig bijzonders
meer: intussen is er meer over het Slot achterhaald. Er stonden vijf plaatjes bij.
Een intussen overbekende prent van het kasteel van Jacob Kortebrant uit 1752
kwam uit het Gemeentearchief Rotterdam. (Dat bewaarde al veel moois van
Capelle vóór die gemeente er rond 1980 het oud-archief deponeerde en daaraan
mee ging betalen.)
Van de vier foto’s van ene C. Steenbergh staan er twee hierbij; de andere twee
opnamen zijn van het dief- en duifhuis en van ‘Het zoogenaamde ‘Oude Slot’ te
Capelle aan den IJssel, in werkelijkheid echter de tuinmanswoning van het
vroegere slot.’ In elke geval later werd het steeds aangeduid als het koetshuis
daarvan en - wat erger was - in 1964 afgebroken. Foto’s als die twee zijn genoeg
gepubliceerd.
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De twee foto’s bij dit artikel zijn (boven) van de dorpskern-van-toen met de Van
Cappellenstichting. Op die vanaf de overkant liggen naast het Krimpense schip
van Van Waning & Co de ooit zo bekende balkenvlotten. De andere foto (op de
vorige pagina) is vanaf Dorpsstraat 136 genomen in oostelijke richting. Het
hoge gebouw is weer de Van Cappellenstichting. Het schip in het midden zal de
bekende ijzeren boeier ‘Vrede Best’ zijn, rond 1915 was deze van de familie
Groenendijk, die hem ‘Vertrouwen’ noemde. In 1990 gaf de gemeente ƒ 25.000
aan de stichting ter restauratie van dit schip met als tegenprestatie Capelle-promotie.
Adri den Boer

UIT DE OUDE COURANT
PUBLIEKE VERKOOPING, ten overstaan van den Notaris D. KLEY, te Capelle-op-d’Yssel, op Saturdag den 22 November 1817, des avonds ten 5 uren, ten
huize van J.J. VAN LANGE, aan 's Gravenweg, van een HUIS, klein
SCHUURTJE, ERVE en BOOMGAARD, binnendijks, met een MATTENSCHUUR en ERVE, buitendijks, No. 62, alsmede een stuk allerbest LAND,
daar achter gelegen, alles annex den anderen, staande en liggende aan den Hoogen-Zeedijk, bij den Korenmolen, te Capelle voorsz; zijnde het Huis zeer net
gebouwd, en alles bijzonder wel gelegen om tot onderscheidene eindens gebruikt te worden; inzonderheid zeer geschikt tot een klein Buitenverblijf, om
met weinige kosten te worden verbeterd en onderhouden.
(Uit: Rotterdamsche Courant, 18 november 1817)
(opm: de molen lag oostelijk van de Oude Plaats, waar nu de Mient is. Het huis
binnendijks is vermoedelijk van koornmolenaar Hendrik Schouten; de buitendijkse mattenschuur was rond die tijd in gebruik bij de rietmattenmakers Jan
Ceelen en H. de Zanger. Johannes Jacobus van Lange had zijn tapperij aan de
’s-Gravenweg waar nu restaurant Johannahoeve is gevestigd.)
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NIEUWE AANWINSTEN HVC BIBLIOTHEEK
Aan de reeks boeken die in de HVC Bibliotheek (in het Historisch Museum aan de Bermweg) wordt bewaard is een nieuwe titel toegevoegd: Atlas Nieuwe Steden. Het boek past in de het aanbod van boeken die een
bepaald facet van Capelle aan den IJssel, al dan niet in combinatie met
de regio, beschrijven.
Atlas Nieuwe Steden beschrijft nauwkeurig hoe
Nederland negen ‘groeikernen’ bedacht, bouwde en
in gebruik nam.
Via de provincie dicteerde de rijksoverheid de
komst van zgn. overloopgebieden voor de snelgroeiende middenklasse, die in de oude steden geen
geschikte woning kon vinden.
Ook Capelle aan den IJssel wordt daarbij onder de
loep genomen, naast steden als Zoetermeer en
Spijkenisse.
Het boek omvat 259 pagina’s met veel foto’s en
kaarten.
Op de website van de HVC vindt u onder Studiemateriaal -> Collectie een
overzicht van de aanwezige titels in de HVC Bibliotheek.
Indien u hier iets bij ziet staan dat u wilt inzien, kunt u elke zaterdag tussen
13.00 en 16.00 uur terecht in het museum in het Jan Anne Beijerinckgemaal.
Wanneer u een of meerdere exemplaren wilt lenen, kunt u dat aanvragen via
info@hvc-capelle.nl.
Zowel aan de Bibliotheek als aan ons assortiment in de webwinkel is nog een
titel toegevoegd: het boek van de Historische Vereniging Prins Alexander
HVPA over de polder Prins Alexander.
In Van veenmoeras tot polderstad wordt op levendige wijze de geschiedenis
van dit gebied beschreven.
Hoe het veenmoeras werd ontgonnen en ingepolderd, vervolgens op desastreuze wijze afgegraven ten behoeve van de turfwinning. Hoe de
plassen weer werden drooggemalen (en de rol
van waterstaatsingenieur Jan Anne Beijerinck
hierin) en hoe landbouwgebied veranderde in
woonwijken.
Het boek is in het museum en via de webwinkel te koop voor de prijs van € 19,95.
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (4)
In 1738 werd onder het bewind van Vrouwe van Capelle Theodora Maria
Groenhout (1710-1764) - de weduwe van Aegidius Groeninx (1703-1737)
en een dochter van Heer van Capelle Dirck Groenhout (1680-1720) en
Elisabeth Maria Roosmale (????-1713) - bij het Slot van Capelle (16161798) een nieuw koetshuis gebouwd. Dit is begin van het verhaal achter
deze foto die in januari 1968 werd gemaakt door gemeenteambtenaar
Pieter Damsteegt (1916-1990) gedurende de sloop van het op dat moment
230 jaar oude historische pand.
Bij de sloop van het Slot in 1798 bleef het koetshuis en het Dief- en
Duifhuisje gespaard. Het koetshuis werd vervolgens ingericht als boerderijtje
en uitgebreid met een houten aanbouw. Twee schuren, een hooischelf, boomgaard en moestuin maakten de boerenbedoening tussen de binnen- en buitenvijver, zoals de slotgrachten in de volksmond werden genoemd, compleet.
Achtereenvolgens boerden hier vanaf 1862 drie generaties van de familie
Oostlander (Pieter, Cornelis en de broers Sentienus en Cornelis), die tevens in
groenten handelden. Pleun van der Graaf en zijn gezin waren de laatste bewoners van het historische pand. Na bijna 10 jaar ‘op ‘t Slot’ te hebben gewoond
Het voormalig koetshuis tijdens de sloop in januari 1968.
Op de achtergrond de Dorpsstraat. Foto: HVC-Beeldbank.
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vertrok de familie begin maart 1965 naar Krimpen aan den IJssel, waarna in
afwachting van een nieuwe bestemming het voormalige koetshuis leeg kwam
te staan.
Eind 1965 stelde de gemeenteraad een bedrag van ƒ 1.500,00 (€ 682)
beschikbaar voor het maken van een restauratieplan, waarvoor zelfstandig
architect Jan Walraad (1931) uit Brielle opdracht kreeg. Walraad, gespecialiseerd in restauraties en historische architectuur, kwam met een plan dat niet
alleen voorzag in het in oude luister herstellen van het koetshuis, maar eveneens in het bijbouwen van een garage annex bergruimte in stijl. Het geheel
begrootte hij op ƒ 105.000,— (€47.727). Na de restauratie zou het pand een
huurbedrag van ƒ 2.880,— (€1.308) per jaar kunnen opbrengen, daarbij moest
wel rekening worden gehouden met een jaarlijks exploitatieverlies van ruim ƒ
5.006,— (€2.275) en de nog te begroten kosten voor de recreatieve invulling
van het omliggende terrein. De financiële consequenties en de budgettaire
positie van de gemeente deden het college van B & W in januari 1967 besluiten af te zien van restauratie en het voormalig koetshuis maar te slopen.
Op maandag 6 februari 1967, bijna twee jaar nadat het pand leeg was komen
te staan, stond het voorstel tot sloop op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Kort voor de vergadering meldden zich echter, geheel onverwacht,
enkele in het voormalig koetshuis geïnteresseerden, die ondanks alles ‘brood’
zagen in het historische pand. Zonder op de zaken vooruit te willen lopen,
stelde burgemeester Van Dijk de raad daarom voor, de sloop van de agenda te
nemen en in een volgende vergadering te bespreken. Zeven maanden later, op
maandag 18 september 1967, kwam het al of niet voortbestaan van het koetshuis opnieuw in de raad aan de orde. De burgemeester, in het college een minderheid vormend die voor het behoud van het koetshuis pleitte, deelde de vergadering mede dat hij vandaag een vurig pleidooi voor het behoud van het
pand had ontvangen van het Historische Museum te Rotterdam. Verder hadden
zich twee geïnteresseerde partijen voor het koetshuis gemeld, te weten de
Rotterdamse architect P.J. Gerssen en een combinatie van vier Rotterdamse
automobielbedrijfdirecteuren, de heren M.J. van Leeuwe, L. van de Bergen,
G. Tukker en G. Verhagen. Gerssen wilde het koetshuis op eigen kosten restaureren om er daarna te gaan wonen, onder voorwaarde dat hij het pand en de
circa 2500 m2 grond voor 75 jaar in erfpacht kreeg. Daarnaast wilde hij de
gemeente een bedrag van ƒ 7.500,— (€3.409) schenken voor de groenvoorziening rond het pand. De directeuren achtten het goed mogelijk na restauratie
van het koetshuis hierin een restaurant te gaan exploiteren in de sfeer van ‘In
den Rustwat’ aan de Honingerdijk in Rotterdam-Kralingen. Heineken’s
Brouwerijen zou hiervoor al interesse hebben getoond.
Genoemde plannen zorgden voor veel discussie in de raad omdat uit niets
bleek dat het voormalige koetshuis in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.
Een ander heikel punt was dat in het minderheidsvoorstel van het college ‘tot
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algehele restauratie door verkoop’, de behuizing van ‘Postduivenvereniging
De Snelvlieger’ het veld moest ruimen en een groot deel van het huidige
Slotpark ontoegankelijk zou worden voor de burgerij. Het meerderheidsvoorstel van B & W, dat het gebouwtje diende te worden afgebroken en niet herbouwd, was ook een belangrijk onderdeel van het debat. Een discussie waarbij
ernstige twijfel rees of bouwlustigen en historiebewaarders wel hetzelfde voor
ogen hadden. Uiteindelijk werd besloten het voorstel ‘om niet tot restauratie
over te gaan’ aan te houden en met de twee gegadigden in onderhandeling te
gaan. Zakelijkheid was hierbij troef. Of de verdedigers van de historie aan hun
trekken zouden komen moest dan ook worden afgewacht. Zakelijkheid en historie waren en zijn immers meestal geen bondgenoten!
Intussen stond het voormalig koetshuis al zo’n twee en een half jaar leeg en
daar werd het beslist niet beter van. Het pandje was niet alleen een ideaal en
spannend speelterrein voor de jeugd uit de buurt maar ook een plaats waar
vandalen alvast met de sloop van het pand waren begonnen. De vrijwillige
brandweer had in die tijd al meerdere malen moeten uitrukken voor een brandje in het leegstaande pand of op het erf. Ook werd de ontluistering een handje
geholpen door de diefstal van de blauw leistenen gevelsteen met het opschrift
‘1738 T.M. Groeninx’ (T.M. staat voor Theodora Maria), een steen die nooit
is teruggevonden of terugbezorgd.

Het voormalig koetshuis rond het jaar 1915, gezien vanaf de Dorpsstraat.
Foto HVC: Beeldbank.
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In de raadsvergadering van 4 december 1967 stond ‘de koetshuiskwestie’
opnieuw op de agenda. Wederom stelde het college de raad voor, na alle voorstellen te hebben onderzocht, het voormalig koetshuis te slopen. Niet alleen
vanwege budgettaire omstandigheden en de slechte staat van het gebouwtje,
maar ook omdat het pand inmiddels zo ernstig in verval was geraakt dat van
restaureren geen sprake meer kon zijn. Daarnaast vonden burgemeester en
wethouders de voorstellen van architect Gerssen en de combinatie van automobieldirecteuren onaanvaardbaar, omdat hierbij het oorspronkelijk karakter
van het voormalig koetshuis volledig verloren ging en er geen sprake meer
was van historische waarde. Het voorstel van de directeuren was voor het college mede onacceptabel omdat de financiering van hun restauratie/herbouwplan, dat intussen was overgedragen aan de Rotterdamse in- en verkooporganisatie KIPO N.V., door de combinatie werd gekoppeld aan de realisatie en
exploitatie van een benzinestation in Capelle. De raad legde zich echter niet
direct bij het sloopvoorstel van het college neer. Verschillende ideeën en alter-
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natieve oplossingen passeerden de revue. De één wilde opnieuw onderhandelen met de architect en elke mogelijkheid tot restauratie aangrijpen, ook al
ging dit deels ten koste van de plannen om van het terrein van het voormalige
Slot een openbaar parkje te maken. Anderen waren het met dit laatste volstrekt
oneens. Bijzonder was het advies de restanten van het koetshuis op een zodanige wijze te slopen dat een toekomstige restauratie daardoor niet werd
bemoeilijkt. Waarop burgemeester Van Dijk zich vervolgens vertwijfeld
afvroeg wat de raadsleden nu eigenlijk onder restauratie verstonden. Was dat
het pand herstellen in de oorspronkelijke vorm? Of slopen en een nieuw veel
groter gebouw oprichten in de stijl van het voormalig koetshuis? Dit laatste
kon hij geen restauratie noemen! Uiteindelijk werd besloten, met 10 stemmen
voor en 7 tegen, tot sloop en een mogelijke herbouw in de toekomst, hetzij
van gemeentewege, hetzij anderszins. Een besluit waarmee de recreatieve
bestemming onzeker werd en waarbij er afgewacht moest worden of er ooit
iemand bereid zou worden gevonden een restauratie (lees herbouw) te financieren.
De sloper kon in ieder geval aan het werk. In januari 1968 verdween daarmee
definitief de droom van een in oude luister hersteld koetshuis. Het sloopbedrijf
liet zich bij het omverhalen van het pand van harte bijstaan door ‘De Rode
Haan’, een illusie ging daarmee in rook op. Anno 2013 weten we dat het van
een herbouw nooit gekomen is. Op de vraag of de fundamenten zoals afgesproken nog aanwezig zijn, heb ik (nog) geen antwoord kunnen vinden. Wat
we wel dagelijks kunnen ervaren is dat het groen rond de plaats van het koetshuis geheel openbaar is geworden en voor een kitscherige herbouw van het
voormalig koetshuis is gespaard. Een misser blijft dat het ‘restauratieplan van
Jan Walraad’ niet is uitgevoerd.
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 bijna
5600 historische foto’s uit de collecties van de HVC, de gemeente en particulieren online, die over de gehele wereld kunnen worden bekeken.
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BIBLIOTHEEK VAN CAPELLE
Cultuurwethouder Eric Faassen opende eerder dit jaar de Bibliotheek
van Capelle. Het is de plaats in de Bibliotheek aan het Stadsplein waar
Capelse burgers niet alleen hun historische maar ook hun literaire en
culturele woon-omgeving kunnen ervaren, aldus het persbericht.
De inrichting van het project is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek, de gemeente Capelle en de HVC.
Het is misschien even zoeken, maar de Bibliotheek binnenkomend, rechtdoor
naar de trap, naar boven en rechtsaf: dáár staat de Capelse tijdlijn, een overzicht van de geschiedenis van Capelle gevat in 14 (door de HVC Beeldbank
geleverde) foto’s. Er is een digitale plaats ingericht waar bezoekers te weten
kunnen komen hoe Capelle vroeger was en wat er in de diverse periodes is
gebeurd. Ook is er de verbinding gelegd met de collecties van het
Gemeentearchief en de HVC via het beeldarchief ‘Capelle in Beeld’.
De collecties boeken over
Capelle zijn er verzameld
en ook de collectie over de
herkomst van veel
Capellenaren, zoals de
Molukken, Rotterdam,
Suriname en de
Nederlandse Antillen.
Vanzelfsprekend voor een
Bibliotheek zijn ook de
Capelse schrijvers niet vergeten, ook hun werk krijgt
speciale aandacht.
Zelfs hebben zij een plaats
gekregen in een eregalerij.
Zoals vermeld, veel is tot
stand gekomen in samenwerking met de Historische
Vereniging Capelle, die
betrokken blijft bij het
organiseren van verschillende activiteiten.
Een van die activiteiten is
het organiseren van lezingen over Capelse historische onderwerpen. In april
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beet ons lid Hans Bolkestein de spits af met een lezing in de Bibliotheek van
Capelle over De Kastelen Van Capelle, een boeiend betoog met beelden over
opkomst en verval van deze unieke historische bouwwerken.
De volgende lezing, op zaterdag 29 juni tussen 11.00 en 12.00 uur, wordt
gehouden door Wim van den Bremen van de HVC over Landschapshistorie
(over de cultuurhistorische elementen in Capelle), een verrassende kijk op
onze dagelijkse omgeving.
Noteert u het alvast in uw agenda!
Ook gaat een Historisch Spreekuur van start: elke laatste woensdag van de
maand bestaat tussen 14.00 en 16.00 uur de mogelijkheid om in de Bibliotheek
van Capelle vragen te stellen over de geschiedenis van Capelle, de wijk, de
familie of wat ook maar enigszins met Capelse geschiedenis te maken heeft.
Van wat niet onmiddellijk kan worden beantwoord, wordt geprobeerd het antwoord te vinden en de vragensteller zal over het resultaat van de zoektocht
worden geïnformeerd.
Al deze zaken leiden er toe, naar Bibliotheek, HVC en Gemeente hopen, dat
bezoekers van alles te weten komen over de achtergronden van de stad waarin
en de bewoners waarmee zij leven: Capelle aan den IJssel.
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WEE U, WANNEER GIJ DE POLITIE WAARSCHUWT
Gemeenteveldwachter Leen Quist (Leendert Adriaan, 1891-1979) diende
de gemeente Capelle aan den IJssel van 1 mei 1919 tot 1 oktober 1949.
Eén van de vele bijzondere zaken waar hij in de Capelse periode van zijn
35-jarige loopbaan als ‘gezagshandhaver’ mee te maken kreeg, was de
poging tot afpersing van scheepsbouwmeester Wout Vuijk (Wouter, 18721944).
Vuijk meldde zich begin september 1926 bij Quist met de mededeling dat hij
een dreigbrief had ontvangen. De scheepsbouwer werd daarin gesommeerd
om in de holle ruimte van een bepaalde boom aan de Oude Laan een enveloppe met honderd gulden voor de opsteller van het epistel achter te laten. Mocht
Vuijk niet aan deze eis voldoen moest hij er op rekenen dat de anonieme pennenridder dan één van zijn verwanten zou ombrengen. Zelf zou hij daarna
zelfmoord plegen. Het epistel eindigde vervolgens met “Wee U, wanneer Gij
de politie waarschuwt”, een dreigement dat gezien het bezoek van Vuijk aan
Quist voor kennisgeving werd aangenomen. Besloten werd het spelletje mee
te spelen en zoals gevraagd een enveloppe in de opgegeven boom te deponeren. Echter met als enige inhoud een briefje waarin Vuijk de onbekende chanteur liet weten “dat wanneer hij iets wenschte hij maar bij hem aan de deur
moest komen”. Na het plaatsen van de enveloppe verschanste Quist zich in de
buurt van de bewuste boom. Dit in de vaste overtuiging de afperser op heterdaad te kunnen betrappen en deze vervolgens in de kraag te vatten. Het liep
echter anders. Enkele uren later moest de alom gerespecteerde Quist teleurge-

Gemeenteveldwachter Leen Quist (Leendert
Adriaan, 1891-1979). Quist begon zijn carrière op 1 augustus 1914 als agent van politie in
Breda, handhaafde de orde vervolgens enige
tijd in Zierikzee en kwam op 1 mei 1919 als
gemeenteveldwachter in dienst bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Op 1 oktober 1949
ging hij als wachtmeester 1e klasse der Rijkspolitie met pensioen. Op deze foto poseert hij
in een omstreeks 1936 ingevoerd uniform, in
de tuin van olieboer Eeuwout Koolmees
(1882-1964), de schoonvader van zijn enige
zoon Siem (Simon Marinis, 1918-1982) aan de
Julianastraat 9. Foto: collectie Leen Quist
(1944), bewerkt door Cees Hartmans.
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steld vaststellen dat de enveloppe uit de boom was weggenomen zonder dat
hij dit had opgemerkt. Een nieuwe dreigbrief volgde, waarna op zondag 12
september 1926 opnieuw een enveloppe in de betreffende boom werd gedeponeerd. Nu wel met succes! Het was rond 18 uur toen Quist en een onbekende
collega de afperser in de boom konden zien klimmen. om deze, in het bezit
van de (lege) enveloppe, vervolgens vliegensvlug te arresteren. Een heterdaad!
Het bleek te gaan om de 22-jarige Capellenaar D. D., die meteen werd opgesloten in één van de twee cellen van het politiebureau in het onderhuis van het
Raadhuis aan de Dorpsstraat nummer 3.
Dinsdag 14 december 1926 stond de inmiddels 23-jarige D. D. voor de rechtbank in Rotterdam. De beklaagde wist niet, zo vertelde hij vol berouw aan de
rechter, hoe hij tot deze dwaze actie was gekomen. Quist verklaarde vervolgens dat verdachte in Capelle goed en niet als lastig bekend stond. Ook Vuijk
werd gehoord. Waarna het Openbaar Ministerie in de persoon van mr. J.G.
Holstein de rechter vroeg de Capellenaar “wegens poging tot afpersing door
middel van dreigbrieven” te veroordelen tot “3 maanden gevangenisstraf
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar”. Veertien dagen later, op woensdag 29 december 1926, volgde de uitspraak en werd D.D. veroordeeld conform de eis.
Paul Weyling

De Oude Laan, gezien in de richting van de ’s-Gravenweg.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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HVC BEELDBANK
VERRIJKT MET DE ROOVERS COLLECTIE
De HVC heeft overeenstemming bereikt met Antiquariaat Arnoud Voet
over de overname van de collectie foto’s van Capelle aan den IJssel van
fotograaf J.F.H. Roovers (1912-2000). Daarmee is een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan.
De Rotterdamse fotograaf Roovers maakte gedurende een reeks van jaren
foto’s van straten en pleinen in Rotterdam en omliggende gemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel.
In 1982 kocht Voet de rechten en negatieven van Roovers.
De verkregen (negatieven en scans van de) foto’s beslaan de periode 1942 tot
en met 1963. Zij zullen in de komende tijd geleidelijk worden ingevoerd op de
website www.capelleinbeeld.nl
Onze Beeldbank is door de aanschaf van de Roovers collectie veel kwalitatief
hoogstaand materiaal rijker en de HVC bezit nu ook de auteursrechten van de
foto’s, waardoor deze in de toekomst kunnen worden gebruikt voor publicaties, exposities en dergelijke.
Eén van de foto’s uit de Roovers collectie.
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Historisch Museum
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal, 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 Regentenkamers van Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
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