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Bij de omslag:
In verband met de lengte van de beschrijving vindt u
de toelichting bij de omslag op pagina 92.
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
Met het vierde nummer van de Nieuwsbrief wordt het jaar 2013 afgesloten. Aan iets van een terugblik ontkom je dan niet, hoewel de echte, gedetailleerde terugblik in het volgende nummer, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, zal staan. Overigens, die ALV wordt gehouden
op woensdag 26 maart 2014. Noteer alvast in uw nieuwe agenda of op uw
nieuwe kalender.
Het was een jaar waarin we een ongekend aantal bezoekers
aan de expositie in het Historisch Museum mochten begroeten, Ook een jaar waarin de Beeldbank er nieuw materiaal
bij kreeg door de aanschaf van de zgn. Roovers collectie.
Bovendien worden, dankzij financiële ondersteuning door
de Van Cappellenstichting, de negatieven van de al in ons
bezit zijnde Van Senus collectie gedigitaliseerd zodat ze
straks ingevoerd kunnen worden op de website Capelle in
Beeld.
Onze vrijwilligers, actief op velerlei terreinen, maakten van dit verenigingsjaar
weer een geslaagd jaar: bij het Dief- en Duifhuisje, de organisatie van Open
Monumentendag, het herinrichten van het buitengebied bij het gemaal, de ontvangst van schoolkinderen in de Educatie ruimte, om maar een paar van die activiteiten te noemen.
Het dagje-uit, ditmaal naar Den Bosch, waarover u in dit nummer een verslag
vindt, werd de vrijwilligers dan ook volkomen terecht aangeboden als blijk van
waardering, niet alleen van de HVC, maar zeker ook van de gemeente Capelle
aan den IJssel.
In de gemeenteraad speelt op dit moment, wat ons betreft, een minder positief
verhaal. Gesproken wordt over de sloop van de boerderij aan de ’s Gravenweg
141, de zgn. Hoeve Verkade. Het is een boerderij uit de 17e eeuw, die door de
Gemeente in 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst werd geplaatst.
“De boerderij is niet meer in gebruik en verkeert in slechte staat. De eigenaar
wil de gebouwen slopen en vier woningen bouwen in een stijl die zou passen
bij de omgeving (uit: IJssel- en Lekstreek 20 november 2013 - Gemeentepagina).
De commissie voor welstand en monumenten adviseerde het college onder
striktere randvoorwaarden dan het oorspronkelijke plan medewerking te verlenen nl. door het behouden van monumentale delen van de boerderij en bijgebouwen, waaronder de wagenschuur. Begin november besloot het college op
enkele punten, waaronder de wagenschuur, af te wijken van het advies van
deze commissie.
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Een motie waarin de raad om de uitspraak werd gevraagd dat het college helemaal geen sloopvergunning mag afgeven voor de monumentale boerderij haalde geen meerderheid.
Het behoeft geen betoog dat de HVC achter het advies van de commissie stond
en staat en dat ook kenbaar heeft gemaakt. Ook de motie (van PvdA en SP)
mocht op onze waardering rekenen. Omdat een meerderheid in de raad vindt
dat er voldoende randvoorwaarden door het college zijn gesteld, kunnen de
sloop- en bouwplannen nu verder ontwikkeld gaan worden. Het onderwerp
komt in ieder geval nog een keer aan de orde wanneer de wijziging van het bestemmingsplan in de gemeenteraad wordt besproken. Wij blijven de affaire uiteraard volgen en u kunt dat doen via de gemeentelijke website en,voor zover
mogelijk, de gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek.
Ik sluit af met u allen, namens het bestuur, mooie feestdagen, een plezierige
jaarwisseling en alle goeds voor u en allen die u dierbaar zijn in 2014 toe te
wensen.
Jos Specht

Recent Verschenen: De Dorpen van Rotterdam
Van dorp tot deelgemeente naar stadskwartier in 2014. Rotterdam
bestaat oorspronkelijk
uit vele dorpen. Arie
van der Schoor van het
Stadsarchief Rotterdam
beschrijft hun geschiedenis,
In de 15e eeuw had Rotterdam wel stadsrechten
maar telde slechts zo’n
1200 huizen. Eind 17e
eeuw waren er 50 duizend
inwoners en begon de stad uit zijn voegen te barsten. De grote groei van de
stad kwam na het openstellen van De Nieuwe Waterweg. Sinds 1870 heeft Rotterdam vele dorpen geannexeerd, van Delfshaven tot IJsselmonde en Overschie. Dorpen met eigen geschiedenis en ambities.
In het boek ‘De dorpen van Rotterdam’ beschrijft historicus Arie van Schoor
de geschiedenis vanuit het perspectief van deze dorpen, met veel aandacht
voor hun geschiedenis in al haar facetten, van geloof tot lokale economie.
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BIJ DE OMSLAG
Aquarel van
kunstschilder Henri Kappers (Henri
Gerard Michel
Leo, 1913-2001)
voorstellende ‘de
beproeving van de
handbrandspuit’
bij de Dorpskerk
rond het jaar 1910,
geschilderd in 1995
ter gelegenheid
van het 40-jarig
bestaan van ‘De
Rode Haan’, de
personeelsvereniging van Brandweer Capelle aan
den IJssel. Deze
aquarel was, dankzij de medewerking van de Clustercommandant IJsselland van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, van 20 september tot en
met 7 november 2013, te zien in de hal van het gemeentehuis tijdens de
HVC-expositie ‘Macht en Pracht in Capelle’.
De beproeving van de handbrandspuit.
De handbrandspuit, waarvan de eerste in 1708 door de kerk werd aangeschaft,
stond gestald in de ruimte direct naast en ten zuiden van de toren (1806) van de
Dorpskerk. In 1798 ging het beheer van de brandspuit over naar de overheid,
maar het materieel bleef nog tot 1869 het bezit van de kerk. Om het in- en uitrijden te vergemakkelijken - er was inmiddels een tweede spuit aanwezig werden in 1865 twee deuren in de zijmuur van het spuithuis aangebracht, waarna de ruimte van 1870 tot 1925 door de gemeente Capelle aan den IJssel van de
kerk werd gehuurd. Vanaf 1925 werd het blusmaterieel en -materiaal in de
schuin aan de overkant gelegen gemeentegarage gestald, welk gebouw tot 1862
bekend stond als het ambachtshuis en daarna dienst deed als Capelle's eerste
openbare school (1863-1900). Bij de ‘beproeving van de handbrandspuit’ was
het vele jarenlang traditie om, zodra de jaarlijks terugkerende ooievaars het
nest tussen het koor en schip van de kerk weer hadden verlaten, de uitwerpselen van deze trekvogels met ‘een macht’ aan water en fikse bluskracht van de
kerkdaken weg te spuiten. De belangstelling voor ‘de beproeving’ was iedere
keer weer groot.
Paul Weyling
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OPEN MONUMENTENDAG 2013
“Macht en Pracht in Capelle”, dat was het
thema dit jaar. En dat hebben de deelnemende organisaties ook laten zien.
In het Van Cappellenhuis waren de hele dag
prachtige muziekoptredens te beluisteren. In
de galerie werd de HVC-tentoonstelling die
speciaal voor dit thema was gemaakt druk bezocht. En boven trok de Regentenkamer weer
een enthousiast publiek. Via de kraam van de
HVC kwam men daarna eerst in de Dorpskerk met het machtige Van Dam orgel terecht
om vervolgens over de Kunstmarkt te struinen, op zoek naar prachtige kunst. Helaas zat
het weer niet altijd mee en moest er soms
hard gelopen worden om te voorkomen dat
het regenwater over de schilderijen spoelde.
Toen werd het kiezen. Gaan we eerst naar De
Hoeksteen waar men een prachtige uitstalling
had gemaakt van meer dan 40 doopjurken. En
dan door naar de Pauluskerk, waar men voor
het eerst deelnam aan Open Monumentendag
en ons graag wilde rondleiden en vertellen
over de activiteiten in de kerk?
Of de andere kant op. Naar het Dief- en Duifhuisje met buiten de schandpaal en een uitstalling van alle foto’s die deze zomer gemaakt waren van de bezoekers als ze in de
schandpaal werden geklonken. Wie nog zin
had kon daarna nog deelnemen aan een rondleiding door het Slotpark. Voor veel mensen
toch elke keer weer een verrassing. Van de
weg af is het park nauwelijks te zien en daardoor bij velen onbekend.
Als we toch die kant opgingen konden we
daarna naar de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel. Heel veel mensen maakten
gebruik van de mogelijkheid om boven op de
torens te klimmen. En voor wie niet zo hoog
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durfde te gaan waren er gelukkig ook rondleiders die
op de begane grond alles konden vertellen.
Nog verder de dijk op, in Capelle-West, had de Moriakerk de deuren gastvrij geopend. Gemeenteleden hadden foto’s gemaakt van de pracht van de schepping en
bij die foto’s voor hen passende Bijbelteksten uitgezocht. Het werd daardoor een heel persoonlijke tentoonstelling die het bezoeken zeker waard was.
Gelukkig was er ook nog tijd om het Beijerinckgemaal
te bezoeken. Het gemaal was volop in werking. De machinisten gaven de bezoekers uitleg en leidden ze rond.
Vervolgens bracht men een bezoek aan de nieuwe
HVC tentoonstelling over oude ambachten. De stamtafel was steeds druk bezet en daar ontstonden ook weer
prachtige verhalen over, hoe kan het anders, Capelle
vroeger en nu.
De dag werd afgesloten met een gezellig
samenzijn van de
deelnemende organisaties in het Beijerinckgemaal.
Hier deed iedereen verslag van hoe de dag bij
hen was verlopen. Eigenlijk waren het alleen
maar enthousiaste verhalen. Omdat dit mijn
laatste jaar was als coördinator van Open Monumentendag werd ik door Jos, onze voorzitter, prachtig in de bloemen gezet. Dank daarvoor. Ik heb het al die jaren met veel plezier
gedaan, maar vind het nu tijd om iets anders
te doen. Helaas heeft zich nog geen opvolger
aangemeld…..dus, grijp u kans en maak er
iets moois van.
Al met al was het weer een zeer geslaagde
Open Monumentendag. Dankzij de vrijwillige inzet van heel veel mensen. En daar
schuilt ook de kracht……..we doen het samen en we doen het met overtuiging. Dank
voor de goede samenwerking in al die jaren!
Anneke van den Bremen
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EXPOSITIES IN HET HISTORISCH MUSEUM
Een afsluiting en een opening. De expositie ‘Ambulant en Middenstand’
werd eind juli afgesloten na in 3 delen een heerlijk nostalgisch beeld van
de kleine Capelse nering te hebben gegeven.
In september volgde de opening van de nieuwe expositie ‘Ambachtelijk
Verleden’, een overzicht van enkele ambachten die in Capelle werden uitgeoefend.
Het gebeurde op de dag van afsluiting. De expositie “Ambulant en Middenstand’ verwelkomde zijn 2000e bezoeker. In totaal zouden 2013 (!) personen
deze zeer geslaagde tentoonstelling in het Historisch Museum aan de Bermweg
bezoeken, waarin de focus lag op het doen en laten van de kleine ondernemer
in het verleden.
De nieuwe, nu lopende expositie ‘Ambachtelijk Verleden’, sluit daar enigszins
op aan. Dat verleden wordt in beeld gebracht aan de hand van enkele opstellingen van ambachtslieden met hun gereedschappen, terwijl foto’s en films hun
ambachten weer tot leven brengen.
De ambachtsman speelde een belangrijke rol in het dagelijks leven van het
Bas van Vliet wordt gefeliciteerd als 2000e bezoeker van
‘Ambulant en Winkelstand’
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dorp en bracht met zijn of haar inkomen een deel van de welvaart binnen de gemeenschap. De smid, de steenbakker en de touwslager zijn enkele voorbeelden
van de oude ambachten die in de nieuwe expositie een plek hebben gevonden.
Voor meekomende (klein)kinderen heeft de werkgroep educatie een speurtocht
gemaakt en op de tentoonstelling gericht spelmateriaal neergezet.
De waarschijnlijk oudste, nog levende ambachtsman uit Capelle, smid Leen
Verhoeff verrichtte de openingshandeling. Met zichtbaar plezier sloeg hij de
vonken uit het staal op het aambeeld onder het toeziend oog van de genodigden.

HVC Nieuwsbrief winter 2013 pagina 96

DIRC TRAVEYS, EERSTE SLOTHEER VAN CAPELLE
Aan het einde van de dertiende eeuw maakten ambachtsheren de dienst
uit in onze contreien. In de plaats Capelle was dat ene Dirc Traveys, ook
wel DiedericTrovves genoemd. Hij had van graaf Floris V (1254-1296), inderdaad de graaf die door de edelen werd vermoord, de ambachtsheerlijkheid Moordrecht in leen gekregen. Ridders werden vaak op deze wijze beloond voor bewezen diensten.
Deze ambachtsheerlijkheid strekte zich uit van Gouda, vanaf de Gouwe, tot aan
Kralingen. De verbindingsweg tussen deze plaatsen kreeg de naam ’s Gravenweg. Bij het huidige Slotpark bevond (en bevindt!) zich de afgesloten monding
van een voormalige moeraskreek. Voordat deze kreek half à eind twaalfde
eeuw door een dam werd afgesloten van de IJssel, was hier bij hoog water regelmatig door de IJssel klei op het land gebracht wat had geleid tot een relatief
stevige ondergrond. Hierop stond een ontginningshoeve waar wel ruim 120 ha
land bij hoorde. Deze hoeve zal eigendom zijn geweest van de ambachtsheer
van Moordrecht. 1)
Daarom wordt aangenomen dat het Dirc Traveys was die circa 1275 in de onmiddellijke nabijheid van de boerenhoeve het eerste stenen huis van Capelle
bouwde. Dat werd een in onze ogen vrij eenvoudig woonhuis van vier bij acht
meter, met muren van één steen (een zgn. kloostermop) en met twee woonlagen onder een zadeldak, gedekt met leien. Naast het huis kwam een haventje
dat bovendien bescherming bood tegen ongewenste indringers.
Al in 1285 begon Traveys met de uitbreiding van het stenen huis.
Het huis werd nu een echt kasteel door de toevoeging van een donjon, een verdedigbare woontoren van (uitwendig) tien bij vijftien meter. De meest kwetsbare westelijke muur werd een ‘schildmuur’, die
tot de verdieping drie meter dik was. De andere muren waren 75 a 80 cm dik en voorzien
van steunberen. Op de vier hoeken hiervan
kwamen torentjes: één torentje met wenteltrap en drie ‘arkeltorentjes’.
Het huis en de donjon werden verbonden door
een walmuur van ongeveer een meter dik en
met een nis voor een valbrug.
Een waarschijnlijk betrouwbare reconstructie
van het hoofdgebouw was mogelijk doordat
gevonden resten wezen op gebouwonderdelen
De naam Traveys leeft nog voort in een
woongebouw aan De Vallei
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die gelijkenis vertonen met elementen van de Ridderzaal in
Den Haag, die uit ongeveer dezelfde tijd dateert.
Dit eerste (Hoekse) kasteel van Capelle werd tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1351 verwoest in opdracht van de (Kabeljauwse) graaf Willem V.
Het wapen van Traveys uit Moordrecht wordt
nog steeds als officieel stadswapen van
Moordrecht gebruikt. Het is precies eender
als het wapen van Kralingen, wat een aanwijzing zou kunnen zijn dat de Heeren van
Moordrecht afkomstig zijn uit het geslacht
van Kralingen.
Jos Specht
1)Uit: Het Dief- en Duifhuisje en de kastelen van Capelle,
tekst: Hans Bolkestein
Het artikel citeert ook uit de tekstborden op de expositie over het Slot van Capelle op de bovenverdieping van het Dief-en Duifhuisje. Ook deze teksten zijn
gemaakt door Hans Bolkestein.
HOEKSE EN KABELJAUWSE TWISTEN (1350-1490)
De Hoekse en Kabeljauwse twisten waren een anderhalve eeuw durende burgeroorlog in de Nederlanden in de late Middeleeuwen.
De Kabeljauwen werden zo genoemd omdat het wapen van geslacht van Beieren leek op de schubben van een vis. Hun tegenstanders kregen de naam
Hoeken (haken) omdat daarmee kabeljauwen kon worden gevangen.
Edelen en steden bevonden zich vooral aan Kabeljauwse kant, de Hoeken
veelal uit burgers. Zoals zo vaak in oorlogen ging ook deze om de macht en
in dit geval om de opvolging van graaf Willem IV door zijn zuster Margaretha II van Henegouwen, getrouwd met keizer Lodewijk IV, en haar zoon Willem V. Op de achtergrond speelden veten tussen adellijke families een belangrijke rol bij het kiezen van de Kabeljauwse kant (Willem V) of de Hoekse
(Margaretha).
Na verloop van tijd werden de Kabeljauwen –de groep die aanvankelijk in
opstand kwam tegen de leidende families – beschouwd als de gevestigde
orde.
Bekende namen uit deze periode uit onze vaderlandse geschiedenis: Jan van
Schaffelaar, Jonker Frans (van Brederode), Jacoba van Beieren.
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HVC VRIJWILLIGERSDAG 2013
Onder een bewolkte hemel vertrok een compleet bezette bus met HVC
vrijwilligers op 18 september voor een vrijwel droog dagje Den Bosch.
Jaarlijks ontvangt de Historische Vereniging een bedrag van de gemeente
Capelle aan den IJssel voor een zogenaamde waarderingsactiviteit. Zoals
bekend zou Nederland bij wijze van spreken stilstaan wanneer er geen
vrijwilligers zouden zijn en dat geldt zeker ook voor de ruim 70 leden die
als vrijwilliger op een of andere wijze de activiteiten van de HVC mogelijk maken.
Geen beter begin in ‘s Hertogenbosch dan koffie of thee met…. een Bossche
bol (volgens insiders zijn die van Jan de Groot de allerbeste) en het gezelschap
liet zich deze chocolade-slagroom- soes uitstekend smaken.
Een gids van het Stadsgilde voerde ons in anderhalf uur langs
een aantal bezienswaardigheden van de stad. Een goede verteller die ons de
historie van de stad op gloedvolle wijze wist te duiden. De stadswandeling
bracht ons langs historische panden en pakhuizen in de binnenstad, Zoete Lieve Gerritje en pittoreske straatjes om vanzelfsprekend te eindigen bij de St. Jan,
de kathedraal genoemd naar Johannes de Evangelist.
De lunch werd genoten in een Grand Café aan de voet van de St.Jan met vaak
geanimeerde gesprekken tussen vrijwilligers die elk op andere terreinen voor
de vereniging actief zijn en dus elkaar zelden of nooit tegenkomen.
Ook een heel positief aspect van
zo’n vrijwilligersdag!
Na de lunch stapten we aan boord
van zgn. fluisterboten voor een
unieke rondvaart. Onder de binnenstad van Den Bosch loopt de Binnendieze. Deze stadsrivier werd
vroeger door handelaren gebruikt
om hun handelswaar over te vervoeren, maar ook als riool. De
zwaar verwaarloosde kades en togen waarop de huizen waren gebouwd werden in een periode van
25 jaar (!) geheel gerestaureerd en
nu kunnen bezoekers aan de stad
beleven hoe ze onder winkelcentra,
een kerk en de straten van Den
Bosch doorvaren. Een groot aantal
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vleermuizen heeft een plekje gevonden in de tunnels onder de stad.
Ook hier bleek de schipper een goed verhaal te hebben over de historie van de
stad.
Na een afsluitend drankje werd de thuisreis aanvaard en kon na aankomst in
Capelle iedereen terugkijken op een zeer geslaagde vrijwilligersdag.

REACTIES VAN LEZERS

INGEZONDEN
Van Marijke Heere ontving de redactie onderstaande reactie.
Woensdag 18 september was het weer zover. Dit keer bracht de bus ons naar
Den Bosch! Na eerst ’n kopje(s) koffie en een echte Bossche Bol, werden we in
groepjes verdeeld om met een gids van de Vereniging Kring Vrienden van
’s Hertogenbosch (ook een historische vereniging) zo’n vijf kwartier door Den
Bosch te dwalen. Onze gids wist ook leuke anekdotes te vertellen.
Na een heerlijke lunch in Grand Cafe Silva Ducis aan de Parade gingen we een
rondvaart over de Dieze maken, grotendeels onder de huizen doorvarend…....’n hele aparte belevenis.
Ook hier weer een schipper die heel veel wist te vertellen! (logisch natuurlijk
als echte Bosschenaar en vrijwilliger van een historische vereniging, maar leuk
en boeiend was het wel!).
Na nog een afzakkertje in hetzelfde Grand Cafe gingen we lopend terug naar
de bus die ons weer veilig terugbracht naar Capelle aan den IJssel.
Een groot compliment voor Joost van Leest (de bedenker) en Anna Swets (de
organisatrice) voor dit leuke en leerzame uitje!
Volgend jaar weer???
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WISSELEXPO ‘OPENBAAR VERVOER’
IN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL’
De Nieuwerkerkse Oudheidskamer op ’s Gravenweg 6a (net voorbij De
Roode Leeuw) is elke eerste zaterdag van de maand open van 14-17 uur.
De door de HVN-voorzitter Johan Knoester samengestelde wisselexpositie ‘Het openbaar vervoer in Nieuwerkerk aan en IJssel en omgeving’,
nog tot eind februari te zien, is verdeeld over zes panelen.
Het eerste paneel gaat over
het vervoer dwars over de
IJssel. Het gaat daarbij om
de diverse veerdiensten,
waarvan er tegenwoordig
in Nieuwerkerk nog maar
één over is. Dit is de oudste vorm van openbaar
vervoer en deze komt dan
ook als eerste aan de orde.
De andere vijf panelen
gaan over openbaar vervoer evenwijdig aan de
IJssel aan de route van Gouda naar Rotterdam. Nieuwerkerk en Capelle aan
den IJssel zijn halteplaatsen gelegen aan deze route.
Er is in de geschiedenis van dit ‘evenwijdige vervoer’ sprake van een zekere
opeenvolging. Vervoerstypen komen op en worden na een tijdje weggeconcurreerd. Paneel 2 gaat bijvoorbeeld over de passagiersdienst per wagen over de ’s
Gravenweg. Maar deze wordt na 1840 verdrongen, eerst enigszins door de
Goudsche Boot (paneel 3) en later definitief door het Oude Spoor (paneel 4).
Het personenvervoer per spoor legt het vervolgens in 1935 af tegen de bus (paneel 5), maar keert terug in 1971 , wanneer de groeiende forensengemeente een
halte krijgt aan het Nieuwe Spoor (paneel 6).
Voorwerpen zijn uit eigen bezit en geleend van de HV Ouderkerck op d’IJssel,
van Capellenaar Mulder en van HVN-lid De Vlaming (Van Gogh-automateriaal). Uit het streekmuseum Krimpenerwaard is er een foto van hun postzegelschilderij van een Goudsche Boot, de IJssel II, als schip al beschreven in HVC
Nieuwsbrief 2013-1.
Adri den Boer, secr. HVN
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Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2013 stelde een werkgroep
van de HVC een verhalende expositie samen met als thema Macht en
Pracht in Capelle. De expositie was te zien in het Van Cappellenhuis en in
de hal van het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.
De redactie van de HVC Nieuwsbrief wil degenen die niet in de gelegenheid waren deze expositie te bezoeken graag kennis laten nemen van enkele onderdelen van deze expositie. Ditmaal een door Paul Weyling samengesteld onderdeel:

PRINS VAN ORANJE IN CAPELLE
Willem van Oranje (1533-1584).
Prins Willem van Oranje, ‘De Vader des Vaderlands’. Geboren op 24
april 1533 te Dillenburg als zoon
van Graaf van Nassau Willem de
Rijke en Juliana van Stolberg. De
prins, ook bekend als ‘Willem de
Zwijger’, kreeg een katholieke opvoeding aan het hof van landvoogdes Margaretha van Parma. Door
vererving en huwelijken vermeerderden zijn bezittingen aanzienlijk,
verwierf hij de titel Prins van Oranje en de wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ (Ik zal handhaven). In 1559
werd hij als vertrouweling van Karel V en Filips II, benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en
Utrecht. Willem ontpopte zich vervolgens als leider van het adellijk
verzet en strijder voor meer godsdienstige verdraagzaamheid en
godsdienstvrijheid in de Nederlanden. Na zijn overgang naar het protestantisme
gaf hij leiding aan de opstand in de Nederlanden tegen de katholieke en Spaanse heerschappij. In 1580 werd hij door Filips II daarom vogelvrij verklaard.
Daaropvolgend overleefde Willem van Oranje op 18 maart 1582 een aanslag in
Antwerpen om daarna, op 10 juli 1584 in De Prinsenhof te Delft, door Balthasar Gerards (1557-1584) alsnog te worden vermoord.
De Dukdalf
Woensdag 3 oktober 1984 is in Capelle aan den IJssel herdacht dat prins Willem van Oranje vierhonderd haar geleden werd vermoord. In het kader van die
herdenking werd onder voorzitter Drs. Luigi van Leeuwen, burgemeester van
Capelle aan den IJssel van 1975 tot 1988, door de Stichting Willem van OranHVC Nieuwsbrief winter 2013 pagina 103

je Herdenking Capelle aan den IJssel aan
de Groenedijk voor de ‘Vader des Vaderlands’ een monument opgericht: ‘De Dukdalf’. Een ontwerp van ingenieur en kunstenaar J. Nieuwhuis, dat tegelijkertijd één
van de drie plaatsen markeert waar in Capelle aan den IJssel in verband met het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574, de dijk
was doorgestoken.
De Dukdalf en het Rinus Terlouwpad
In oktober 1984 zijn op de middelste van
de vier pijlers van ‘De Dukdalf’ drie bronzen plaquettes aangebracht. De vierde plaquette, eveneens van brons, werd in mei
2006 onthuld.
Plaquette 1:Prins Willem van Oranje te
paard. Zo
moet hij
zich op 3 en 4 augustus 1574 over Schielands
Hoge Zeedijk hebben verplaatst en Capelle
hebben bezocht. Deze plaquette is een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer Theo van
de Vathorst (Theodorus, Antonius, Maria,
1934). Dit ontwerp heeft meegedaan in een
prijsvraag voor een nieuw vijftig gulden
muntstuk, een munt die in 1984 werd geslagen ter gelegenheid van het 400e sterfjaar van
prins Willem van Oranje en tot 2002 wettig
Nederlands betaalmiddel was.
Plaquette 2:De tekst op deze plaquette spreekt voor zich. Naast de onthulling
van ‘De Dukdalf’ opende commissaris der
Koningin in de provincie Zuid-Holland
Schelto Parijn (1936-2007) op deze 3e oktober 1984 in de Dorpskerk een expositie over
Willem van Oranje. Uitgenodigd bij deze
plechtigheden waren burgemeesters uit het
toenmalige gewest Holland – heden de provincies Noord- en Zuid Holland – voor zover
het grondgebied van hun gemeente betrokken
was bij de overstroming als gevolg van het
doorsteken van de dijk.
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Plaquette 3: Tijdens zijn verblijf in Rotterdam in de zomer van 1574 neemt Prins Willem van Oranje het besluit om de door Spaanse troepen omsingelde stad Leiden te ontzetten. Vanuit Leiden is om hulp gevraagd omdat
het voedsel binnen de stadsmuren opraakt.
Ook is men in de stad slecht bewapend. Om
de Spanjaarden bij Leiden te verjagen wil de
Prins de laaggelegen delen van het land rond
Leiden onder water zetten. Hiervoor heeft hij
toestemming nodig van de Staten van Holland, die op woensdag 30 juni 1574 bijeenkomen en besluiten dat de dijken en kaden van Holland mogen worden doorgraven. Een besluit met grote gevolgen voor de bewoners van het platteland, die
juist deze zomer kunnen rekenen op een goede oogst.

LEIDENS ONTZET
Als gevolg van een prachtige, rustige zomer met lange tijd een lage waterstand in de rivier liep er onvoldoende water de polders binnen. Pas rond 1 oktober sloeg het weer om en draaide de wind, die aanwakkerde tot een flinke
herfststorm, waardoor het IJsselwater de polders rond Leiden binnenstroomde en de geuzen hun platbodems tot vlakbij de stad konden varen.
In de nacht van zaterdag 2 oktober op zondag 3 oktober 1574 stortte een deel
van de stadsmuur bij de Leidse Koepoort onder hevig geraas in. De Spanjaarden, bang voor een uitval van de Leidenaren en het opkomende water, vluchtten in grote paniek weg. De Leidenaren die het overhaaste vertrek van hun
vijand maar moeilijk konden bevatten, troffen in de verlaten schans nog een
klaargemaakte maaltijd van wortelen, uien en vlees op het vuur aan, die hutspot werd genoemd. Zondagmorgen 3 oktober om 8 uur voeren de Watergeuzen onder bevel van De Boisot met platbodems via de Vliet de stad binnen en
brachten voor de uitgehongerde bevolking onder andere haring en wittebrood
mee. Het ‘Leidens Ontzet’ is een feit.
Direct werd begonnen met het dichten van de gaten in de dijk en het bemalen
van de polders. De eerste jaren bracht het weer drooggelegde land echter heel
weinig op. Zo weinig dat het in 1577 als hooi- en weiland aangemerkte land
in Capelle nog niet werd belast met de zogenaamde ‘honderdste penning’.
Ook in 1579 werden meerdere stukken land in Capelle nog niet belast. Zo ondervond de Capelse bevolking nog jarenlang de gevolgen van het onder water zetten van hun land ten behoeve van het Leidens Ontzet.
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Voordat men tot het doorgraven van de dijken overgaat, moet eerst overleg
worden gepleegd met de beheerders van de polders.
Voor het gebied Capelle aan den IJssel is dit, net als vandaag, het Hoogheemraadschap van Schieland (vanaf 1 januari 2005 ‘en de Krimpenerwaard’). De
bestuurders van Schieland zijn dijkgraaf Adriaen van der Does en vijf heemraden. Op maandag 2 augustus varen ze naar de Schans in Capelle-Keten om
daar te overleggen waar de dijk moet worden doorgestoken. Op 3 en 4 augustus 1574 kwam Willem van Oranje weer naar Capelle. Samen met de advocaat
van Holland, meester Paulus Buys en een aantal heren van de Staten van Holland bezoekt hij de 16 plaatsen tussen Rotterdam en Gouda, waar onder leiding
van de jonkheren Willem van Palensteijn en Daniël van Wijngaarden door geuzen en krijgers de dijk werd doorgegraven. In Capelle ging het om drie locaties: de Nijverheidstraat (t.h.v. bunkerstation), de Dorpsstraat (t.h.v. het Slotpark) en de Groenedijk, daar waar nu ‘De Dukdalf ‘staat.
Plaquette 4:Sinds 1886 bestaat in Leiden de ‘3 October Vereeniging Leiden’.
Deze ‘Vereeniging’, die circa 14.000 leden
telt, organiseert ieder jaar op 3 oktober het
grootste stadsfeest van Nederland waarbij herdacht en gevierd wordt dat Leiden op 3 oktober bevrijd werd van de Spanjaarden. Noch de
gemeente Leiden, noch de ‘3 October Vereeniging Leiden’ hadden de plaats waar het Leidens Ontzet ooit begon, officieel bezocht. Aan
dat gemis wilde men een einde maken door
tijdens de jaarlijkse traditionele Geuzentocht
in 2006 een bezoek aan ‘De Dukdalf’ te brengen en daar een eerbewijs achter te laten in de vorm van een plaquette, die de
bijzondere verbintenis van de stad Leiden met ‘de plek aan den dijk’ en Capelle aan den IJssel tot uitdrukking bracht.
Zaterdag 13 mei 2006 was
het zover en onthulden burgemeester Joke van Doorne
(1948), de burgemeester
van Leiden, Henri Lenferink (1957), prof. dr. Piet
van Sterkenburg (1942), de
een dag eerder afgetreden
voorzitter van de ‘3 October
Vereeniging Leiden’, en de
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Hans Oosters (1962) een
vierde plaquette op ‘De
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Dukdalf’. De tekst op de plaquette
spreekt voor zich.
Duc d’Alva (1507-1582). Een
‘Dukdalf’ is een zware houten
paal, die staat in het water van een
rivier of een kanaal voor een brug
of sluis, waaraan schepen kunnen
afmeren en zonder schade aan
schip en waterwerken langs een
versmalling in het vaarwater kunnen worden geleid. Voor een ‘dukdalf’ als monument werd gekozen
omdat de naam zijn oorsprong
vindt in de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) en een verbastering
is van ‘Duc d’Alva’ (1507-1582),
Frans voor Hertog van Alva, een
Spaanse generaal die de grootste
vijand was van prins Willem van
Oranje. Er gaan twee verhalen
over het ontstaan van de naam. De eerste is dat de Watergeuzen bij het afmeren
van hun schip ‘Duc d’Alve’ riepen als zij hun trossen over een meerpaal gooiden, in de hoop de ‘strop’ ook eens om de nek van de gehate hertog van Alva
te kunnen leggen.
Het tweede is dat op bevel van de ‘Duc d’Alve’ krijgsgevangenen bij laag water aan de paal werden vastgebonden, waarna deze bij opkomend tij en hoog
water een wrede verdrinkingsdood stierven.
Foto’s
Schilderijen Willem van Oranje en Duc d’Alva: Rijksmuseum
De Dukdalf: Jaap de Gier en Cees Hartmans
Plaquettes: Paul Weyling
Fotobewerking: Cees Hartmans
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (6)
Het gasgebouw
Eind februari 1927 verstuurde het Capelse college van B & W een brief
aan de ‘Heeren Burgemeester en Wethouders van Rotterdam’ met als inhoud: “Wij hebben de eer u beleefd te verzoeken, ons de voorwaarden te willen mededeelen waarop uwe Gemeente de levering van gas aan de ingezetenen dezer Gemeente ter hand zou willen nemen. In verband met het doen van
eventueele ingravingen in Schielands dijk, komt het ons gewenscht voor, dat
wij zoo mogelijk spoedig in het bezit van uw aanbod komen, aangenomen dat
u voor gaslevering binnen deze Gemeente iets gevoelt.” Dit schrijven - het
begin van het verhaal achter de hierbij geplaatste foto van ‘het gasgebouw’
- werd ondertekend door gemeentesecretaris Biert (Jan, 1889-1962) en
burgemeester Verloop (Johannis, 1882-1958).
De gemeente Rotterdam hield zich op het moment dat de bovengenoemde brief
bij haar op de mat viel al bijna vijf decennia bezig met de productie en distributie van gas. In die periode nam met de groei van de Maasstad het gasgebruik
zodanig toe, dat de productiecapaciteit van de gemeentelijke gasfabrieken Feijenoord (1879-1968), Oostzeedijk (1884-1926) en Keilehaven (1913-1967) een
aantal keren moest worden vergroot. Vanaf begin jaren twintig van de vorige
eeuw werd hierbij al bij voorbaat rekening gehouden met een uitbreiding van
het verzorgingsgebied door de levering van gas aan de burgers van omliggende gemeenten zoals Overschie, Schiebroek en Capelle aan den IJssel. Vrijwel
direct na de ontvangst van ‘het beleefd verzoek’ gingen beide gemeentebesturen in onderhandeling. Drie maanden later, op 24 mei 1927, was men zover dat
er een conceptovereenkomst kon worden gepresenteerd.
Volgens dit contract zou de gemeente Capelle met ingang van 1 januari 1928
aan Rotterdam vergunning verlenen voor het rechtstreeks leveren van gas aan
haar inwoners gedurende een periode van 25 jaar. De kosten voor het aanleggen van de benodigde leidingen, het aansluiten van de panden op het gasbuizennet en de aanschaf van de tussen het net en gebruiker te plaatsen gasmeters
- totaal begroot op ƒ 190.000,— (€ 86.364,—) - kwamen dan voor rekening
van de gemeente Rotterdam. De voor het gasdistributienet in Capelle aan te
leggen leidingen op Rotterdams grondgebied - Nesserdijk, Schaardijk en Kralingsweg - zouden door het Rotterdamsche Gasbedrijf (vanaf 1946 GemeenteEnergiebedrijf Rotterdam) tegelijkertijd worden aangewend voor het verbeteren van de gastoevoer naar Kralingseveer en de levering van gas aan de Rotterdammers die aan de Kralingse Kerklaan, ’s-Gravenweg, Turfweg en
Kralingseweg woonden. Voorts zou in Capelle ‘een dienstgebouw’ worden gerealiseerd en ingericht waarvoor een bedrag van ƒ 15.000,— (€ 6.818,—) was
begroot. Voor dit alles moest in Capelle wél 2 cent per kubieke meter gas meer
worden betaald dan in de Maasstad. Het tarief zou met een cent naar beneden
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‘Het gasgebouw’ aan de Plantsoenstraat kort voor de officiële opening in
november 1928. Foto: Rotterdamsche Gasbedrijf, collectie HVC-Beeldbank.
worden bijgesteld, zodra een totaal verbruik van een half miljoen kubieke meter werd bereikt. Pas bij een verbruik van een miljoen kubieke meter ging men
in Capelle hetzelfde betalen als in Rotterdam. Vrijdag 10 juni 1927 stemde de
Capelse gemeenteraad in met het voorgelegde concept, de Rotterdamse raadsleden gaven vervolgens hun goedkeuring aan het voorstel in hun raadsvergadering van vrijdag 15 juli 1927.
De gemeente Capelle aan den IJssel was in die tijd volop bezig met de voorbereidingen voor het in exploitatie brengen van 65 hectare bouwterrein in het Uitbreidingsplan West I, de huidige Rotterdamse enclave Kralingseveer, welke
buurt onder protest van het Capelse gemeentebestuur op 1 augustus 1941 door
de Maasstad werd geannexeerd. In Rotterdam werden tegelijkertijd plannen gemaakt voor een expansie van de stad in oostelijke richting, een plan dat moest
gaan aansluiten aan het Capelse Uitbreidingsplan West I. De uitbreiding van
het gasbuizennet richting de gemeente Capelle, welke op 1 januari 1927 precies
7178 inwoners telde en een jaar later 7459, was er dan ook één met toekomst.
Niet alleen omdat het de gemeente Rotterdam als eigenaar van het gasbedrijf
structureel geld zou opleveren, het was eveneens een investering in een buurgeHVC Nieuwsbrief winter 2013 pagina 109

meente waarvan ‘aan de Coolsingel’ zelfgenoegzaam werd gedacht dat deze
voor een groot deel (Uitbreiding West I en Keeten) binnen afzienbare tijd aan
het grondgebied van de Maasstad zou kunnen worden toegevoegd.
Voorlopig gecoördineerd vanuit het hoofdkantoor op de gasfabriek aan de
Oostzeedijk werd direct gestart met de aanleg van het buizennet in Capelle. Dat
één en ander al veel eerder en heel goed was voorbereid bleek op dinsdag 19
juli 1927, toen het Capelse college van B & W de adjunct-directeur van het
gasbedrijf op bezoek kreeg met een uitvoeringsplan, inclusief tekeningen met
daarop weergegeven in de dijk tussen de IJsselmondselaan en Capelle-Dorp,
Kerklaan, ’s-Gravenweg, Kanaalweg, Bermweg en Capelseweg aan te leggen
hoofdgasleidingen. Voor zover die leidingen in en door eigendommen van anderen moesten worden gelegd werd van de gemeente Capelle verwacht dat zij
voor de benodigde vergunningen zorgde. Voor de bouw van ‘het dienstgebouw’ van het Rotterdamsche Gasbedrijf in Capelle liet men het oog vallen op
het laatste stukje nog beschikbare grond aan de Plantsoenstraat. Een perceel
van 273 m2 op de hoek met de Alexanderstraat, dat op 21 februari 1928 door
de gemeente Capelle voor ƒ 4,25 per m2 (€ 1,90), dus voor de somma van
ƒ 1.160,25 (€ 527,34), aan de gemeente Rotterdam werd verkocht. Voor de
aanleg van de straat, grenzend aan het verkochte bouwterrein, zou Capelle een
bedrag van ƒ 535,42 (€ 243,37) in rekening brengen. Drie weken voor de
grondverkoop werd de bouwvergunning voor het gebouw aangevraagd, een
pand met op de begane grond een ruimte voor de ontvangst van bezoekers, een
kantoor, een wachtkamer, een magazijn met buizenstelling, een etalage en een
zolderverdieping. De binnenplaats was toegankelijk via een degelijke houten
poort. Aannemer Piet den Toom (Pieter, 1876-1930) van de ’s-Gravenweg 54 in
Rotterdam-Kralingen, een geboren Capellenaar en in de wijde omgeving bekend ondernemer, mocht het pand bouwen. Vrijdag 23 november 1928 was het
zover dat ‘het dienstgebouw’ aan de Plantsoenstraat 11, in Capelle tot op de dag
van vandaag ‘het gasgebouw’ genoemd, officieel in gebruik kon worden genomen. Aanwezig waren daarbij onder anderen de directeur en adjunct-directeur
van het Rotterdamsche Gasbedrijf, de heren Ir. M.C. Sissingh (Melchior Corstius, 1866-1952) en Dr. D.A. Heynsius (Daniel Antonie, 1874-1959), en het
voltallige Capelse college van B&W.
Bijna 43 jaar speelde ‘het gasgebouw’ een belangrijke rol in de gasvoorziening
van Capelle. Daarbij mag beslist niet worden vergeten, het vele werk dat moest
worden verricht in verband met de overgang van stads- naar aardgas halverwege de jaren zestig. Een gigantisch karwei waarbij in korte tijd het gehele buizennet en de gasapparatuur bij de Capellenaren thuis moest worden omgebouwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe uit Nederlandse bodem afkomstige energievoorziening. Met ingang van 1 september 1971 kwam er een einde
aan de aanwezigheid van het GEB Rotterdam aan de Plantsoenstraat en werden
alle activiteiten voortaan verzorgd vanuit de vestiging ‘Centrum en Oost’ aan
de Vredenoordlaan in Rotterdam-Kralingen. Het dienstgebouw in de Oude
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Mannen van ‘t gas
Bij oudere Capellenaren zullen tijdens het lezen van nevenstaand artikel zeker herinneringen komen bovendrijven aan de twee bekendste
‘mannen van ’t gas’: Laurens Larssen
(1900-1975) en Willem van Vianen
(Willem Johannes, 1915-1987). Allebei werkten ze 34 jaar als leidinggevenden ‘bij ‘t gas’ in het Capelse.
Larssen vanaf 1931 tot aan zijn pensioen in 1965, Van Vianen van 1937
tot de sluiting van ‘het dienstgebouw’ aan de Plantsoenstraat in
1971. Van het moment dat zij met
hun gezinnen in Capelle kwamen
wonen - Larssen in 1931, Van Vianen
in 1942 - hebben zij zich niet alleen
voor ‘hun GEB’ en een betrouwbare
gaslevering ingezet, maar eveneens
heel veel werk verricht voor de Ca-

Laurens Larssen. Foto: collectie Bab
Riem Vis- van Vianen.

pelse gemeenschap. Zo was Larssen
de drijvende kracht achter Wandelsportvereniging ‘Ons Genoegen’ en
oprichter/bestuurslid van de speeltuin
aan de Raadhuisstraat. Van Vianen
was lange tijd de gewaardeerde voorzitter van zowel Kleuterschool Prinses Margriet, als van Woningbouwvereniging Volksbelang. Ook als bestuurslid van Watersportvereniging
‘De Hollandsche IJssel’ timmerde
‘Willem van ’t gas, zoals hij door velen werd genoemd, aan de weg.

Willem van Vianen.
Foto: collectie Bab Riem Vis- van
Vianen, met dank aan Cees Hartmans
voor de bewerking.
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Plaats werd verkocht en huisvestte daarna achtereenvolgens schildersbedrijf M.
van Wijk & Zoon en installatiebedrijf Bax. Sinds enkele jaren is installateur
‘Aktie BV’ in het pand gevestigd. Oudere Capellenaren spreken echter, ondanks het feit dat het gebouw inmiddels meer dan 40 jaar geleden door ‘de
mannen van het gas’ werd verlaten, nog steeds over ‘het gasgebouw’ wanneer
het inmiddels 85 jaar oude bouwwerk ter sprake komt. Vermeldenswaardig is
nog dat het voormalige gasgebouw onder de gemeentelijke monumentenverordening valt. Dit vanwege haar aandeel in het karakteristieke beeld van het in
2004 aangewezen Beschermd dorpsgezicht Oude Plaats.
Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Jan van den Noort, ‘Licht op het GEB’ (1993).
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel: inventarisnummer 9-2181 en
bouwvergunning 1928-481.
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 7300 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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OOK HVC

HVC VERWERFT STATUS CULTURELE ANBI
Op verzoek van enkele HVC leden heeft de penningmeester bij de Belastingdienst onderzocht of onze vereniging in aanmerking kon komen voor
een status culturele ANBI. Een culturele ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.
Per 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst deze
status aan de HVC toegekend. HVC donateurs
kunnen nu onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een extra giftenaftrek in de
belastingopgave.
Donateurs van een ‘gewone’ ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun
giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs
van een culturele ANBI geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de
gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen,
mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Mocht u meer willen weten over dit onderwerp dan kunt u de internetpagina
van de belastingdienst raadplegen. Hier vindt u onder ‘giften’ uitgebreide informatie, voorwaarden en rekenvoorbeelden. Mocht u een gift aan HVC overwegen dan is het raadzaam hierover advies in te winnen bij een deskundige.
Eric Steenhouwer, penningmeester HVC
(eric.steenhouwer@kpnmail.nl)
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STRAATRAZZIA IN CAPELLE, 18 JANUARI 1945
De geruchtmakende razzia van Rotterdam en Schiedam op vrijdag 10 en
zaterdag 11 november 1944 was de grootste jacht op weerbare mannen,
die gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter op touw
werd gezet. Officieel om de opgepakte mannen in Duitsland gedwongen
te werk te stellen, onderduikers en verzetslieden op te sporen, maar vooral georganiseerd om bij het naderen van geallieerde troepen eventueel
verzet, tegen de Duitsers achter het front van de nog in Rotterdam en
omgeving aanwezige mannen, bij voorbaat de kop in te drukken. De
klopjacht, waarbij zo’n 8000 Duitse soldaten werden ingezet, werd wijk
voor wijk, straat voor straat en huis aan huis uitgevoerd. Ontsnappen
was vrijwel onmogelijk, slechts weinigen zagen kans te ontkomen en vervolgens onder te duiken.
Later kon worden vastgesteld dat ongeveer 52.000 van de 70.000 mannen in de
leeftijd van 17 tot en met 40 jaar door de Duitsers waren opgepakt, 12.000
meer dan waar vooraf op was gerekend. De van hun vrijheid beroofde mannen
verlieten vervolgens hun woonplaats te voet, in een vuile goederentrein of met
een smerig binnenvaartschip, waarna ze in Duitsland of bij de aanleg van verdedigingswerken in Oost-Gelderland als dwangarbeider werden ingezet. Onderweg wisten nog zo’n 2000 mannen te ontkomen. Een aantal van hen liet
echter hierbij het leven omdat ze tijdens hun vluchtpoging werden doodgeschoten. Bij grote razzia’s na die van Rotterdam - onder anderen in Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Delft en Haarlem - werden, gewaarschuwd door het drama in
de Maasstad en dus op alles voorbereid, naar verhouding veel minder mannen
weggevoerd. Vanwege dit teruglopend resultaat, maar ook vanwege gebrek aan
troepen, bleven grootschalige razzia’s verder achterwege. Op kleinere schaal
gingen de Duitsers echter door met hun controles en straatrazzia’s. Dordrecht
was op 12 en 13 januari 1945 het eerste slachtoffer van een serie nieuwe razzia’s, waarbij circa 3500 mannen werden opgepakt. Drie dagen later, op 16 januari, werden er straatrazzia’s gehouden in Hillegersberg en Schiebroek, waarbij mannen tussen de 17 en 41 jaar, die geen vrijstellingsbewijs konden tonen,
meteen werden opgepakt om naar een verzamelpunt in Rotterdam te worden
afgevoerd.
In Capelle aan den IJssel verschenen de Duitsers op 18 januari 1945 rond ‘het
kruis’, zoals de kruising Capelseweg-Bermweg in de volksmond werd genoemd. Ook andere belangrijke knooppunten in Capelle, zoals die in de doorgaande wegen ’s-Gravenweg en Hoofdweg, maakten wisselend deel uit van het
jachtterrein van de bezetter. Ze werden zodanig afgezet of in de gaten gehouden dat niemand de vooral op mannen, welke een bedreiging vormden voor de
Duitsers in het westen van Nederland, gerichte controles ongezien kon passeren. Gelukkig waren veel Capellenaren door de razzia’s in de buurgemeenten
op hun hoede en lieten zich die dag daarom niet zien langs de weg. Anderen
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waren vroegtijdig gewaarschuwd door een in Schenkel wonende NSB-er, die
door zijn contacten met de bezetter op de hoogte was van de komende razzia.
Ondanks dat werden meerdere mensen aangehouden en afgemarcheerd naar
een verzamelplaats in een voor dat doel gevorderd bedrijfspand aan de Hoofdweg-zuid in Rotterdam, direct naast de gemeentegrens op de hoek van de Capelseweg. Onder hen ook vrouwen en kinderen, die ’s avonds weer werden
vrijgelaten, evenals de opgepakte mannen die jonger dan 17 jaar en ouder dan
40 jaar waren of een vrijstelling hadden. Over deze razzia in Capelle is niet
veel bekend, ook lijkt niet meer na te gaan hoeveel mannen er die dag daadwerkelijk werden opgepakt en afgevoerd. Wel vielen er twee doden. Arie Krijgsman (1914-2009) vertelde in 1995 aan journalist Ben van der Meer (Lambertus,1923-2005) van de IJsselpost dat hij de bewuste dag getuige was geweest
van het doodschieten van een man die over de spoorbaan Rotterdam-Gouda de huidige Abram van Rijckevorselweg - aan de Duitsers probeerde te ontkomen. De consternatie rond deze vlucht en schietpartij trok zoveel aandacht dat
hij zelf zich ongezien uit de voeten kon maken. Een andere man, die er als een
haas van door ging toen men hem wilde aanhouden, werd aan het begin van de
Capelseweg neergeschoten en overleed ter plaatse. Bij beide moorden gedroegen de Duitsers zich als losgeslagen cowboys en verscholen zich achter de
waarschuwende woorden onderaan het verspreide Bevel der Duitsche Weermacht: ‘Op hen, die pogen te ontvluchten of weerstand bieden, zal worden geschoten’.
De spoorbaan Rotterdam-Gouda, waar Hendrik Cornelis de Wit de dood vond.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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Wim van der Lek (Willem Hendrik,1937): ‘Acht jaar was ik toen, maar ik herinner het mij nog redelijk goed. Wij woonden op Capelseweg 110 en konden via
het zijraam tot aan ‘het kruis’ de hele Capelseweg overzien. Voor de winkel van
drogist Klaas van Erkel (1914-1980), beter bekend als ‘Klaas de pinkpil’, op
de hoek van de Capelseweg en de Bermweg-west, stonden Duitse soldaten en ik
denk ook mensen die daar al door hen waren opgepakt. Het was er in ieder geval een hele drukte daar. Bij ons in huis heerste een nerveuze spanning. Ome
Cees (Cornelis van der Lek, 1908-1982), een vrijgezelle broer van mijn vader
die bij ons inwoonde, hield zich schuil in de achterkamer. Hij was 36, en behoorde tot de leeftijdsgroep, die zich voor de arbeidsinzet had moeten melden.
Mijn vader (Pieter van der Lek, 1900-1956) was 44 en liep dus in theorie geen
gevaar, ware het niet dat hij zijn broer een onderduikadres bood en de Duitsers
zich steeds meer onberekenbaar gedroegen. Bovendien had mijn vader, die
handelde in boter, kaas, eieren en kruidenierswaren, meerdere malen met hulp
van slachter Max van Leeuwen in het grote pakhuis achter ons huis clandestien
kleinvee geslacht. Hij deed dit in de Hongerwinter niet alleen voor zijn eigen
gezin en familie maar ook voor trouwe klanten. Die slacht is meerdere keren
verraden. Door wie? Ik weet het niet, maar mijn ouders hadden wel vermoedens. Als de Duitsers of hun handlangers dan voor de deur stonden vluchtten
mijn vader en de anderen via het land achter ons huis de kassen in van tuinder
Mast. Vader wist daar blindelings de weg. Mijn moeder Bets (Pieternella Elizabeth Spaan, 1907-2004) regelde dan verder alles in huis en kon zich tegenover
die Duitsers of controleurs heel koelbloedig van den domme houden. Het is gelukkig altijd goed afgelopen maar met die verrader in het achterhoofd vond ze
het maar niks dat ome Cees en mijn vader tijdens die razzia niet naar de kassen gingen. Mijn vader hield in ieder geval constant, vanuit een kinderstoel de
weg en het erf in de gaten. Tot ongenoegen van mijn moeder, die boos was en
bang dat de Duitsers hem vanaf de weg door het voorraam konden zien zitten.

De Capelseweg
in april 1956,
daar waar in
1945 ter hoogte
van de woningen 24 tot en
met 28 Willem
de Haan door
de Duitsers
werd doodgeschoten. Foto:
collectie HVCBeeldbank.
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Op een gegeven moment ontstond er tumult op ‘het kruis’ toen een man vanaf
de Bermweg, vanuit de richting Rotterdam, de Capelseweg op wilde fietsen.
Toen een soldaat hem tot stoppen wilde dwingen, ging hij ervan door, waarna
hij door de Duitsers werd neergeschoten. Dood! En daar schrik je wel van als
dit vlakbij je huis gebeurt. Het was ergens tussen de huizen Capelseweg 22 en
28. Tante Bé (Belia Paulina de Waardt- Markus, 1911-1998), een tante van mijn
vrouw die woonde op nummer 24, vertelde later dat ze het bloed had weg gespoeld. Floor Brouwer (Florus, 1894-1976) heeft met paard en wagen van de
gemeente het lijk meegenomen, waar naar toe weet ik niet, misschien wel naar
het baarhuisje op de begraafplaats in Keeten. Daarna herinner ik mij nog dat
de opgepakte mensen in colonne en omgeven door gewapende Duitsers, langs
ons huis over de Capelseweg naar de verzamelplaats aan de Hoofdweg liepen.
Een deel van die mensen, vooral vrouwen en kinderen, werden later op de dag
weer vrijgelaten.”
Wie waren de onfortuinlijke twee slachtoffers die op donderdag 18 januari
1945 in Schenkel of omgeving vielen als gevolg van de Duitse terreur die dag?
Enig onderzoek leverde de volgende gegevens op:
De man die op 18 januari 1945 trachtte via de spoorbaan buiten het bereik van
de Duitsers te blijven en daar op 51-jarige leeftijd werd doodgeschoten, was
Hendrik Cornelis de Wit, geboren op 13 oktober 1893 te Nieuw-Lekkerland.
De man, metaaldraaier van beroep, was getrouwd met Antje Verkerk (18941985) en woonde aan de Schipperstraat 34a in Rotterdam-Delfshaven. Naar
verluidt was hij op weg naar zijn enige zoon Baltus (1924-2010), die, vanwege
een hem door de Duitsers toegebrachte ernstige schotwond, ergens in het oosten van het land werd verpleegd.
De man die 18 januari 1945 op de Capelseweg per fiets aan gevangenneming
probeerde te ontkomen en daar op 42-jarige leeftijd als een hond werd doodgeschoten was Willem de Haan, geboren op 30 april 1904 in Rotterdam. De
man, deurwaarder van beroep, was getrouwd met Jeanne Suzanna Emma Ekkebus (1909-????) en woonde aan de Prinses Margrietsingel 45b in RotterdamOverschie. Het echtpaar had geen kinderen. De Haan, was op de fatale dag op
pad om te proberen wat eten te bemachtigen.
Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
B.A. Sijes. De Razzia van Rotterdam (1951)
J.L. van der Pauw. Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog (2006).
Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
Gezinskaarten Gemeentearchief Rotterdam.
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25 JAAR STICHTING BEIJERINCKGEMAAL
Onze huisbaas, de Stichting tot behoud van het Jan Anne Beijerinckgemaal, vierde op 16 november het feit dat exact 25 jaar geleden, in 1988,
de Stichting werd opgericht. Het gemaal is het enige van de drie zgn. benedengemalen, dat behouden is gebleven. Het gemeentelijk monument
was operationeel tussen 1869 en 1990. Het speelde een belangrijke rol in
de droogmaking van en de waterhuishouding in de Polder Prins Alexander. Nu huisvest het gemaal het Historisch Museum van de HVC in het
voormalige ketelhuis.
Een kort overzicht van de geschiedenis van het gemaal:
Jan Anne Beijerinck (1800-1874), waterbouwkundige en ontwerper van het
plan voor de droogmaling van de veenplassen in de polder Prins Alexander. Hij
vond de oplossing voor het afvoeren van water uit een polder die 6 meter onder
het niveau van de rivier ligt. Het stoomgemaal start in 1867 als vijzelgemaal en
kreeg bij de opening de naam van de opsteller van het droogmalingplan, Jan
Anne Beijerinck. De polder was drooggemalen in 1873. Alleen de Kralingse
Plas en de beide Bergse Plassen bleven nat.
In 1899 werd vanwege de hoge onderhoudskosten de vijzel vervangen door
centrifugaalpompen. Daartoe diende het gebouw waarin de stoommachine was
ondergebracht te worden afgebroken en het werd met een nieuwe indeling maar
in dezelfde stijl weer opgebouwd.
In 1927 volgde een complete reconstructie waarbij afscheid werd genomen van
stoom en de elektromotoren hun intrede deden, die we vandaag de dag nog
kunnen bewonderen. Het Beijerinckgemaal is het oudste nog werkende elektrisch bediend gemaal.
Tijdens de feestelijkheden werd aan burgemeester Frank Koen het beschermheerschap door de Stichting aangeboden. In zijn aanvaardingstoespraak benadrukte Koen het historisch belang van het Beijerinckgemaal vanwege de rol die
het monument speelde in de geschiedenis van Capelle. In de polder Prins
Alexander ontstond als eerste de wijk Schenkel toen begonnen werd met de
ontginning van de drooggevallen grond.
De burgemeester sprak er zijn waardering over uit dat jaarlijks veel schoolkinderen uit Capelle aan den IJssel kennis maken met het gemaal. Een rechtstreeks
compliment voor de vrijwilligers van onze werkgroep Educatie! Met veel genoegen ontvangen deze HVC vrijwilligers de schoolklassen om ze te laten zien
en beleven hoe we in Capelle droge voeten houden. Zelfs op vrijwel het laagste punt van Nederland en zelfs bij extreme weersomstandigheden, wanneer
andere gemeenten forse wateroverlast hebben. Burgemeester Koen sprak de
hoop uit, dat er nog vele generaties schoolkinderen het gemaal zullen blijven
bezoeken. De HVC heeft al weer een groot aantal boekingen van Capelse scholen voor 2014 dus met de overdracht van kennis aan onze jonge inwoners zit
het wel snor.
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?

Een Delfts blauw herinneringsbord ter gelegenheid van 10 jaar bevrijding.
Op de bovenrand staat:
ETALAGEWEDSTRIJD 5 MEI 1955 en onder: CAPELLE A/D IJSSEL.
In het bord de tekst: COMITE NATIONALE BEVRIJDING en te midden
van bloemdecoraties het gemeentewapen van Capelle. Op de achterzijde
staat Dhe Ghouwe Delfts.
Het bord is geschonken door de heer Rob Pols. Zijn ouders waren - vermoedelijk van 1951-1977 - filiaalhouders van de Krimpense onderneming Vogelenzang de Jong, elektrotechniek en gevestigd Plantsoenstraat 3 in Capelle a/d IJssel. Vader Jan Pols was chef-monteur en moeder Annie Pols-Reijerkerk dreef
de winkel. De winkel is later verbouwd tot woonhuis.
Het bord was te zien op de tentoonstelling ‘’Ambulant en winkelstand’’ (op de
tafel tussen advertenties, naaigerei etc.)
Aartje Bernhart
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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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