HVC NIEUWSBRIEF

De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
ontvangen de Nieuwsbrief gratis.

De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
Voor 65-plus leden en CJP-leden bedraagt de contributie € 9,00 per jaar.
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Bij de omslag:
De halte Kralingsche Veer aan de IJsselmondselaan is in 1905 geopend en in
1935 gesloten. De foto toont het overwegwachtershuisje. Het apparaat links is
een seinklok, die ging klingelen als er een trein naderde waarna de overwegbomen werden gesloten. Bij het apparaat, waarvan het geluid tot in de verre
omtrek was te horen, staat overwegwachter Noordegraaf en zijn vrouw. In de
deur van het huisje zit collega Kooiman.
(HVC Beeldbank, datering 1925-1930)
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

Bent u er wel eens geweest? In ons museum aan de
Bermweg 13? Ondanks het feit dat de HVC al geruime
tijd een onderkomen heeft in het J.A. Beijerinck gemaal horen we nog steeds van de gastvrouwen en -heren in het museum dat zij op zaterdag nog regelmatig
‘eerste keer bezoekers’ ontvangen. Vaak laten deze bezoekers merken dat ze verrast zijn dat ze op die plek
het HVC museum vinden!

De werkgroep Exposities heeft weer een aantrekkelijke
expositie samengesteld onder de naam Capelle Op Reis. Vrijwel alle vormen
van personenvervoer komen aan bod (het veer, de van Gog bus, de trein en
ook de metro) maar voor velen zijn toch de vele nostalgische foto’s van Capellenaren op reis met vereniging, koor, bedrijf of school het leukste onderdeel van de tentoonstelling. Vaak een feest van herkenning.
U bent van harte uitgenodigd, iedere zaterdag tussen een en vier uur ‘s middags. Misschien ontmoet u nog bekenden in het ‘Wapen van Capelle’.

Ook in deze uitgave van de Nieuwsbrief aandacht voor het eerste themaboekje dat de HVC heeft uitgegeven: Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke
macht in Capelle. U heeft in de pers misschien gelezen dat de eerste exemplaren aan drie (oud)burgemeesters zijn uitgereikt.

De komende verplaatsing van het archief van de gemeente Capelle aan den
IJssel van het Stadsarchief Rotterdam naar een archiefbewaarplaats in Nijverdal is aanleiding geweest voor gesprekken met de gemeente door ons lid en
onderzoekster, mevr. Suus Boef, over hoe de keuze tot stand is gekomen en
hoe de grootst mogelijke toegankelijkheid gewaarborgd kan worden. Zij
schrijft hierover op pagina 99. Als HVC betreuren wij het uiteraard zeer dat
aan onze wensen op het gebied van de locatie keuze niet tegemoet werd gekomen.

Met deze vierde Nieuwsbrief wordt het jaar 2014 afgesloten. Een terugblik
levert een geslaagd verenigingsjaar op waarin op velerlei terrein onze vrijwilligers hun grote inzet toonden. Dank voor de goede samenwerking.
Het jaarverslag 2014 verschijnt in de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar
met daarin ook de uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering op
woensdag 25 maart 2015.

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 2015 toe te
wensen.
Jos Specht
HVC Nieuwsbrief winter 2014 pagina 94

OPEN MONUMENTENDAG 2014

OP REIS was het thema dit jaar van Open Monumentendag. In Capelle
hebben we daar vooral invulling aan gegeven met de organisatie van de
expositie ‘Capelle op Reis’ en het laten rijden van een Jan Plezier van het
Van Cappellenhuis naar het museum en het gemaal aan de Bermweg.
Helaas moest de route wat worden ingekort in verband met de werkzaamheden
aan de Abraham van Rijckevorselweg,
die voor grote vertraging zorgden. De
HVC gidsen, die onderweg een toelichting gaven op wat er zoal aan historie en
monument voorbij kwam, hadden met
regelmaat een wagen volgeladen.

De Regentenkamer in het Van Cappellenhuis mocht zich ook weer in een grote belangstelling verheugen. Vele bezoekers aan de Kunstmarkt zullen van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt
om één van de mooiste Regentenkamers van Nederland te bekijken. In het Van
Cappellenhuis werd verder met regelmaat getrouwd in 19e eeuwse stijl.

In het Dief- en Duifhuisje werden bezoekers ontvangen voor de expositie ‘Van
KLEIJn dorp tot KOENe stad’. Ook daar veel belangstelling. Op de bovenverdieping werd het verhaal van de Kastelen van Capelle verteld.
De schandpaal, die bij dit monumentje hoort, leverde weer fraaie foto’s op.
De expositie Capelle op Reis in het Historisch Museum mocht zich in een flinke belangstelling verheugen al zullen de al eerder genoemde wegwerkzaamheden het bezoekersaantal hier enigszins hebben beïnvloed. De toevoer van de
Jan Plezier bleef ‘s middags immers uit.
Het J.A. Beijerinckgemaal was in volle werking. De machinisten leidden de
geïnteresseerden rond en gaven uitleg.

De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn van de gastvrouwen en heren op de diverse locaties in het museum.
HET BESTUUR VAN DE HISTORISCHE VERENIGING
CAPELLE NODIGT U UIT VOOR DE

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP ZATERDAG 3 JANUARI 2015
IN HET HISTORISCH MUSEUM BERMWEG 13
VAN 16.00 - 18.00 UUR
OM MET ELKAAR HET GLAS TE HEFFEN
OP HET NIEUWE JAAR
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EXPOSITIE ‘AMBACHTELIJK VERLEDEN’

Zaterdag 16 augustus sloot de expositie over de oude ambachten in het
Historisch Museum haar deuren. De terugblik op verdwenen beroepen
als touwslager, turfsteker, scheepsklinker e.d. trok bijna 750 bezoekers.
Met een glaasje en een hapje werden
degenen die hun medewerking aan de
inrichting van de tentoonstelling hadden verleend, volgens goede traditie,
voor bewezen diensten bedankt.
De leden van de werkgroep voor deze
expositie waren Aartje Bernhart, Wout
van den Heuvel, Anneke Scheffer, Jos
Specht en Rook van Wijk. Ook Peter
Stolk leverde met hamer en zaag belangrijke bijdragen en Bram van Bochove met de bewerking van fotomateriaal.

Voor deze tentoonstelling kregen wij de hulp van enkele bruikleengevers: Historische Vereniging Nieuwerkerk, Streekmuseum Jan Anderson, Vlaardingen,
Museum Rotterdam, Veenmuseum
Vriezenveenseveld, Jenevermuseum,
DE NIEUWE EXPOSITIE
Tom Mulder en Rook van Wijk.

EXPOSITIE

CAPELLE OP REIS
Capels Historisch Museum
Bermweg 13, Capelle aan den IJssel
13 september 2014 t/m augustus 2015

GRATIS TOEGANG
Iedere zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur

Ans de Koning en Anneke Specht
(werkgroep Educatie) maakten aan de
hand van de expositie een project voor
basisschoolleerlingen van de groepen
5 en 6. Daarmee trok de expositie Ambachtelijk Verleden ook ruim 80
jeugdige bezoekers.

Zo positief werd het project door begeleidende leerkrachten beoordeeld,
dat in het schooljaar 2014/2015 zich al
6 groepen hebben ingeschreven om
kennis te maken met de zgn. verdwenen beroepen.
Een aantal objecten werd daarom na
het afbouwen van de tentoonstelling
opgeslagen om weer dienst te doen bij
het touwslaan, klompendansen, smeden......
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NIEUWE HVC UITGAVE: MACHT EN PRACHT
Zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle

De forse neus van Hendric IV van Naeldwijk, Heer van Capelle tussen
1444 en 1496, de prachtige handtekening van de 17-jarige Dirk Kleij, later Capelle’s eerste burgemeester en het vlindernetje van Cornelis van
Cappellen het zijn slechts een paar voorbeelden van de leuke details die
worden beschreven in het kortgeleden verschenen eerste HVC themaboekje.

Geen gortdroge opsomming dus van namen en historische feiten, maar rijk geïllustreerde, toegankelijke teksten die het verhaal vertellen van de Heren en
Vrouwen van Capelle tot aan de burgemeesters in onze tijd.
Ook is er aandacht voor Willem van Oranje en de rol die Capelle speelde bij
Leidens Ontzet, de eerste vrouwelijk wethouder en de bevolkingsontwikkeling
van Capelle.

De auteurs, Suus Boef, Hans Bolkestein, Henk Oldenhof en Paul Weyling, verzamelden informatie voor de tentoonstelling Macht en Pracht, thema van Open
Monumentendag 2013. Een tentoonstelling over de bestuurders van Capelle in
beeld en tekst. Het onderzoek vooraf leverde zo veel materiaal op dat er besloten werd om er een themaboekje van samen te stellen.
Er zijn plannen om in de loop van de tijd een serie van dit soort boekjes uit te
geven, waarin steeds één historisch onderwerp zo volledig als mogelijk in dit
bestek is uitgewerkt.
Macht en Pracht is voor
€ 7,95 verkrijgbaar in het
Historisch Museum aan de
Bermweg 13 en te bestellen
via
de
webwinkel
op
www.hvc-capelle.nl.

HVC Nieuwsbrief lezers,
woonachtig in Capelle en omliggende gemeenten kunnen
hun exempla(a)r(en) bestellen
op info@hvc-capelle.nl. Het
boekje wordt bij u bezorgd.
Betaling vooruit of bij aflevering.
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BURGEMEESTERS ONTVANGEN EERSTE EXEMPLAREN
HVC THEMABOEKJE ‘MACHT EN PRACHT’

Ter gelegenheid van een reünie van oud burgemeesters, - wethouders en raadsleden in het Van Cappellenhuis op vrijdag 31 oktober ontvingen
burgemeester Frank Koen en zijn voorgangers Joke van Doorne en Luigi
van Leeuwen uit handen van HVC voorzitter Jos Specht de eerste exemplaren van het boekje Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke macht
in Capelle aan den IJssel.

Daarna werd de gelijknamige tentoonstelling bekeken en gingen de eerste
boekjes over de toonbank voor de geïnteresseerde reünisten.
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HET CAPELSE GEMEENTE-ARCHIEF
VERHUIST VAN ROTTERDAM NAAR NIJVERDAL (OV.)

Een schokkend bericht voor de Historische Vereniging Capelle: per 1 januari 2015 wordt het beheer van het Capelse gemeente-archief, na een
openbare aanbesteding, door een besluit van B&W ondergebracht bij de
enige inschrijver, de firma VADA Archieven BV in Nijverdal. Dat houdt
in dat ook het Capelse historisch archief, waarin de eeuwenlange geschiedenis van Capelle en haar inwoners is vastgelegd, verhuist van Rotterdam naar Nijverdal.

Daar is een goede archiefbewaarplaats, die aan alle wettelijke eisen van lucht,
vochtigheid en veiligheid voldoet - maar die was er in Rotterdam ook. Waarom werd afscheid genomen van het Rotterdams stadsarchief, met zijn deskundig personeel, zijn ruime studiezaal en kastenvol naslagwerken? Daar wisten
onderzoekers, al of niet van de HVC, al zoveel wetenswaardigs over de Capelse geschiedenis op het spoor te komen. Wat zijn de gevolgen voor de toegankelijkheid van het archief, dit cultureel erfgoed, waar de HVC al in 2011
nadrukkelijk aandacht voor vroeg, gesteund door de gemeenteraad?

Wij zochten het antwoord op deze vragen bij de betrokken ambtenaren, en
kregen de volgende antwoorden.
Reden voor de aanbesteding was het aflopen van het huidige contract met
Rotterdam, de behoefte aan meer digitale dienstverlening en de wens te bezuinigen.
De digitale toegankelijkheid van het archief zal uitgebreid worden, en voor
een deel de fysieke toegankelijkheid kunnen vervangen. De huidige archiefinventaris, die in te zien is op www.archieven.nl, wordt gehandhaafd. Er wordt
nog gewerkt aan een handleiding voor het aanvragen van stukken: wellicht
via de website van de gemeente en van de HVC.
Fysiek kunnen in Nijverdal stukken worden ingezien, en kosteloos worden gekopieerd of gescand. Ook in het gemeentehuis in Capelle kunnen stukken
worden ingezien, op aanvraag. Daar zal een speciale kamer worden ingericht. Voor het inzien van stukken op het gemeentehuis moet een afspraak gemaakt worden met de unit Documentaire Informatievoorziening aldaar, die op
werkdagen toegankelijk is. VADA zorgt dan voor aflevering op het gemeentehuis, waarschijnlijk eenmaal per week. Daar kunnen desgewenst papieren of
digitale kopieën worden gemaakt, die ook op een meegebrachte USB-stick
kunnen worden gezet. De prijs is 10 ct. voor een A4-formaat, 20 ct. voor A3;
voor grotere formaten enkele euro’s.
VADA biedt de mogelijkheid om archiefstukken rechtstreeks vanaf de eigen
PC digitaal in te zien. Zodra het document digitaal beschikbaar is, zo mogelijk de volgende dag, wordt het als e-mail verzonden of ‘onder de inventaris
gehangen’, zodat het ook voor andere onderzoekers beschikbaar is. Hiervoor
hoeft niet betaald te worden.
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De verhuizing zal drie werkdagen in beslag nemen, en waarschijnlijk in de
loop van december worden gerealiseerd.

In het Programma van Eisen, dat bij de aanbesteding gehanteerd werd, staan
enkele artikelen die betrekking hebben op de toegankelijkheid. Daaraan zal de
opdrachtnemer, nu de firma VADA, dus moeten voldoen. Hierin staat (6.1)
dat deze het Archiefbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel onderschrijft zoals neergelegd in de beleidsnota ‘Archief voor de toekomst’, vastgesteld door het college van B&W op 29 oktober 2013, en dit beleid uitdraagt
in alle activiteiten t.a.v. opdrachtgever.
Het is goed even in herinnering te brengen dat in deze beleidsnota o.a. staat
(par. 5.3.3) dat bij de nationale openbare aanbesteding de toegankelijkheid en
ontsluiting minimaal op hetzelfde niveau moeten blijven, met natuurlijk een
voorkeur voor een archiefbewaarplaats die ervoor kan zorgen dat de toegankelijkheid en ontsluiting vergroot worden. In het Programmna van Eisen staat ook
nog (par. 6.5):
Opvragen van dossiers (6.5) kan per telefoon, per e-mail en via een door opdrachtnemer aangeboden voorziening op internet. Gegarandeerd worden de
volgende aflevertermijnen voor opgevraagde dossiers: aanvraag voor 12 uur:
aflevering op locatie opdrachtgever (B&W) binnen 4 uur op dezelfde dag;
aanvraag na 12 uur: aflevering de volgende werkdag vóór 12 uur; aanvraag
gevolgd door een digitale werkkopie binnen 2 werkuren na aanvraag.
Er zijn dus diverse voorwaarden voor toegankelijkheid vastgelegd. Maar zal
dat in de praktijk voldoende zijn om de beoogde toegankelijkheid en ontsluiting op hetzelfde niveau te houden?

Wat betekenen deze veranderingen voor mensen die onderzoek willen doen
naar hun familiegeschiedenis of naar de Capelse geschiedenis, bijvoorbeeld
voor de Historische Vereniging Capelle?

Er wordt nu hoog ingezet op digitale toegankelijkheid, want aan de in 2012
door de HVC geformuleerde voorwaarden voor fysieke toegankelijkheid is duidelijk niet voldaan: de afstand is veel te groot (167 km, 2 ½ uur per trein vanuit Capelle en excentrisch gelegen voor het merendeel van de Nederlanders),
deskundige voorlichting en hulp is er niet, evenmin als een bibliotheek met relevante gegevens over onze regio.
Als digitale toegankelijkheid dit moet compenseren, dan moet men wel bedenken dat historische archieven nog maar in zeer beperkte mate gedigitaliseerd
zijn. Daarin is het Capelse archief geen uitzondering. Om zover te komen dat
elk archiefstuk op de eigen computer of die van de gemeente Capelle in te zien
is, moeten er flinke hoeveelheden geld en tijd in geïnvesteerd worden. Het inschakelen van enkele vrijwilligers via de HVC betekent niet meer dan een
druppel op de gloeiende plaat. Daarbij komt dat oude handgeschreven archiefstukken dikwijls moeilijk leesbaar zijn, ook via een scan. Het origineel moet
dan ook altijd toegankelijk blijven.
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De hierboven genoemde afspraken over toegankelijkheid, uitgedrukt in tijd en
plaats, stemmen in eerste instantie hoopvol. Er blijven echter nog teveel onzekerheden om vast te stellen dat ze ook realistisch zijn. Dat oude archiefstukken
dagelijks binnen een halve dag in Capelle kunnen worden bezorgd en ingezien
klinkt te mooi om waar te zijn. En voor alle duidelijkheid: het gaat om aflevering aan de ambtenaren op het gemeentehuis, niet aan de onderzoeker. Die zal
apart een afspraak met de ambtenaar moeten maken - hij is geen partij in het
contract.

Nog een prangende vraag: waarom was de commerciële instelling VADA de
enige belangstellende bij de aanbesteding? Waarom hebben de grote openbare
archieven in Rotterdam, Gouda of Dordrecht niet meegedongen? De laatste
twee openden zelfs onlangs een nieuwe uitgebreide archiefbewaarplaats. Zowel
in Rotterdam als in Gouda (Streekarchief Midden-Holland) liggen trouwens
andere archiefstukken die betrekking hebben op de Capelse geschiedenis.
Waarom moest Capelle asiel zoeken in Nijverdal?

Wij zullen als HVC de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en worden
graag op de hoogte gesteld van ervaringen van archiefgebruikers via
info@hvc-capelle.nl.
Suus Boef-van der Meulen, werkgroep Archief

IN MEMORIAM HENK GERRITSEN

Op 1 september j.l. overleed op 79 jarige leeftijd
ons lid de heer Henk Gerritsen.

Henk Gerritsen was lid van de voorloper van de Historische Vereniging, de Vereniging tot behoud van
Oud Capelle (VOC) en leidde de werkgroep die zich
bezighield met de inventarisatie van historisch waardevolle gebouwen in Capelle. Later zou hieruit de
gemeentelijke monumentenlijst ontstaan.
Nadat de VOC was opgeheven en overgegaan in de HVC, werd Henk Gerritsen in 1987 gekozen in het bestuur van de nieuwe vereniging. Ook binnen de HVC ging Henk Gerritsen verder met zijn inventarisatie werkzaamheden. Bovendien was hij gedurende een reeks van jaren actief als secretaris en als penningmeester.
Voor zijn verdiensten voor de HVC werd hem het erelidmaatschap verleend.

Wij gedenken Henk Gerritsen met respect en in dankbaarheid.
Jos Specht, voorzitter
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DE RINGVAART VAN DE PRINS ALEXANDERPOLDER

Tijdens de drooglegging van de Zuidplas met windmolens in het jaar
1840 met gebruik van een lage boezem en een hoge boezem kreeg Jan
Anne Beijerinck, waterstaat ingenieur in het jaar 1859 opdracht om de
veenplassen ten oosten van Rotterdam, de latere Prins Alexanderpolder,
droog te leggen.

Hij had een vermetel plan bedacht om met stoomgemalen de plassen droog te
leggen door een ringvaart aan te sluiten op de ringvaart van de Zuidplaspolder,
die door middel van de nog bestaande ‘Snelle Sluis’ in de Schielandse Hoge
Zeedijk, tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht, een verbinding heeft
met de IJssel.

Via een schutsluis in Nieuwerkerk a/d IJssel liep de ringvaart langs Capelle a/d
IJssel naar Kralingen, vervolgens was het plan om een ringvaart om de Kralingseplas heen te graven naar de Linker Rottekade.
Tevens werd een afvoerkanaal gegraven van de Ringvaart naar het Alexanderstoomgemaal te Kralingseveer om het water via dit kanaal in de Maas te pompen.
Ook was in het plan opgenomen dat er een jaagpad voor paarden aan de noordzijde langs de gehele ringvaart van Nieuwerkerk a/d IJssel tot aan Kralingen
moest komen om houten trekschepen, beladen met bouwmaterialen, waaronder
heipalen, naar de locatie’s van te bouwen gemalen te trekken. Later werd de
ringvaart gebruikt voor transport van kolen ten behoeve van de stoomketels.

In het jaar 1865 is men begonnen met de uitvoering van het plan met een wijziging dat de Kralingseplas (toen de Noordplas) niet drooggelegd hoefde te
worden daar vele aanwonenden en bedrijven bezwaar aantekenden. Na veel gesteggel werd het plan gewijzigd met de doorslaggevende, geldbesparende gedachte dat de Kralingseplas de diepste plas was zodat er een extra gemaal
moest worden gebouwd. Toen werd besloten om de plas door bedijking in te
sluiten en werd de ringvaart tot aan Kralingen gerealiseerd.

De route die de trekschepen moesten maken was dus via de Snelle Sluis, gebouwd in 1829, vervolgens door de ringvaart van de Zuidplaspolder tot aan de
schutssluis bij Nieuwerkerk a/d IJssel die toegang gaf tot de ringvaart van de
toekomstige Prins Alexanderpolder.
Het plan behelsde dat langs de ringvaart aan de noordzijde drie zogenaamde
benedenstoomgemalen moesten komen: één in Nieuwerkerk a/d IJssel, één in
Capelle a/d IJssel en één in Kralingen, met één bovengemaal in Kralingseveer.
Elk gemaal had zijn eigen losplaats waarvan er één nog oorspronkelijk is, gelegen naast de Oosterkapel aan de Ringvaartweg.

De aangevoerde houten heipalen werden met een houten heistelling door midHVC Nieuwsbrief winter 2014 pagina 102

del van mankracht de grond in gejast met daarop de fundering waarop het gebouw met zijn typische kantelen, compleet met een hoge schoorsteen,werd opgetrokken.
Tijdens het vervoer van de zware bouwmaterialen klaagden de schippers dat er
te weinig diepgang in de ringvaart was zodat besloten werd een dam te leggen
door middel van een zware houten balk, 30 meter ten westen van de later aangelegde spoorbaan, nu Kralingse Zoom, zodat het waterniveau ongeveer 60
cm. hoger werd ten opzichte van de Kralingseplas.

In de dienstwoning van het stoomgemaal, toentertijd genaamd ‘P.D. Kleij’ aan
de Ringvaartweg te Kralingen, bewoond door de machinist en de stoker ben ik
dus opgegroeid tussen de boeren en de tuinders.
De Ringvaartweg was in mijn jeugd een geliefde wandelroute van verschillende wandelverenigingen uit Rotterdam; ook was de ringvaart de schaatsroute
van de legendarische pijpentocht naar Gouda.
Het gemaal ‘P.D.
Kleij’ werd in het jaar
1900 overbodig en buiten dienst gesteld, later
is de naam P.D Kleij
overgegaan naar het
gemaal in Nieuwerkerk a/d IJssel.
Het gebouw werd door
Hoogheemraadschap
van Schieland in het
jaar 1909 verhuurd aan
een vuurmakerfabrikant uit de Adrianastraat te Rotterdam. Zo
werd het stoomgemaal
een vuurmakerfabriek
dat door de omwonenden ten onrechte lucifersfabriek, vuurwerkfabriek of watermachien werd genoemd.

Als kind zwom ik
‘s zomers met mijn
broertjes en vriendjes
in de ringvaart bij die
fabriek, het slootje
springen daar was ook
een favoriete bezig-
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heid, niet beseffend hoe belangrijk deze waterlopen zijn voor de polder.
Ook de losplaats van het gemaal was een favoriete speelplaats, ook daar werd
gezwommen daar het vrij diep was om schepen te laten aanmeren voor het lossen van tuindersmaterialen.
Op zaterdagmiddag was het in de zomer altijd druk: boeren, tuinders en tuindersknechten kwamen met handdoek en zeep zich insoppen om vervolgens in
de ringvaart te duiken voor de wekelijkse wasbeurt.

Deze herinneringen kwamen bovendrijven na de renovatie van het Jan Anne
Beijerinck stoomgemaal te Capelle a/d IJssel in het jaar 2008 waarin nu de Historische Vereniging Capelle a/d IJssel gevestigd is en dat in alle luister is hersteld. Het gemaal werkt zoals bij de droogmaking van de polder als vanouds,
weliswaar elektrisch maar dat terzijde.

We kunnen ons allen natuurlijk voorstellen hoe de stoommachines de vijzels en
de centrifugaalpompen aandreven en het water uit de plassen pompten.
Maar hoe de drooggevallen gronden eruit moeten hebben gezien, is bijna onvoorstelbaar.
Met dat beeld voor ogen moet dat voor de broodwinning van de visserij en het
turfsteken van toen catastrofaal zijn geweest.
Het liedje waarin de tekst voor komt ‘Gelukkig is het land, waar ‘t kind zijn
moer verbrandt’ ging voor hen dus niet meer op.
Het verhaal gaat dat na de drooglegging door muggenplagen het sterftecijfer
van de omwonenden drastisch omhoog ging en menigeen aan cholera of malaria bezweek.
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In mijn gedachten zie ik één grote vlakte van modder met vele kleine plassen
en dijkjes die voormalige weggetjes waren met daarop een struik of boom tot
aan Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen toe met uitzondering van de begraafplaats ‘Oud Kralingen’. Daaromheen is het nu volgebouwd met woningen
en flats, doorkruist met straten en wegen bewoond door duizenden Rotterdammers veelal niet beseffend dat men op de bodem van voormalige plassen
woont, wel liefst zes en een halve meter onder de zeespiegel!

De Historische Vereniging Prins-Alexanderpolder is druk bezig om deze boeiende historie van de polder volledig in kaart te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken
Na de drooglegging werden er met elkaar verbonden tochten, greppels en sloten met schoppen en spaden gegraven om het waterpeil lager te krijgen dan de
drooggevallen gronden.

Wat waren dat voor mensen die daar als pioniers er brood in zagen om in die
troosteloze, natte, zompige, moerasachtige woestenij een agrarisch bedrijf te
beginnen?

Er vond een herindeling plaats wat de infrastructuur betreft, zoals het slaan van
noodbruggen over de tochten en sloten en toegangswegen met overpad.

Na vijf jaar malen met de drie benedengemalen en het bovengemaal ‘Alexander’ werd er op 18 april 1874 in het Algemeen Verkooplokaal aan de Oostsingel te Rotterdam na Koninklijk Besluit op 27 februari 1874 overgegaan tot
openbare verkoping van de drooggevallen gronden van ‘De kleine plassen ten
oosten van Rotterdam in Schieland’ waarvan nu een deel de Prins Alexanderpolder en Ommoord is.

De belangstellenden waren overwegend kooplieden en speculanten uit de regio
Rotterdam die op hun beurt het gekochte verpachtten of verhuurden met de
verplichting via een contract waarin stond:
De boer zal het land moeten gebruiken zoals een goede boer betaamt door het
wieden van onkruid, het onderhoud van sloten en greppels en het slechten van
molshopen.

Cees van Yperen
Foto verantwoording:
Het P.D. Kleij gemaal en de ringvaart langs dit gemaal
(Foto's C. van Yperen)
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WIE WAS KLAAS KLINKERT?

In 2013 gaven, met steun van Europa en de provincie, de K5-gemeenten,
de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam in samenwerking met het Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard een fietsfolder KoeKaasRoute
uit.

Het recreatieschap Hitland en de gemeente Zuidplas namen géén deel in die
club (was voor hen alleen golf recreatie?), maar Hitland staat op de fietskaart
toch aangegeven met een signatuur voor een recreatiegebied! De route loopt
vanaf Rotterdam van de ’s-Gravenweg via de net Capelse Klaas Klinkertkade
over ook de Nieuwerkerkse Groenedijk naar het pontje op Ver-Hitland.
‘De Klaas Klinkertkade is 900 jaar geleden aangelegd door de mensen die na
het aanleggen van de dijk om de IJssel aan het werk gingen met de ontginning van het achterland. De bisschop van Utrecht gaf toestemming om te ontginnen en waarschijnlijk is Klaas Klinkert één van de gelukkigen geweest’,
aldus de prachtfolder, onder andere op de site www.k5-gemeenten.nl, de letter
D op hun kaart toelichtend.

Hoewel achternamen in de regio 2,5 eeuw voor Napoleon al veel voorkwamen,
lijkt dat voor 7 eeuwen voor Napoleon toch onwaarschijnlijk… Nieuwerkerks
kohier van het haardstede- of schoorsteengeld van 1627 meldt aan het westeinde van de ’s-Gravenweg (dus bij de Klaas Klinkertkade) een mevrouw met
twéé schoorstenen: Joris Claeszoon Clinkerts weduwe. Zou de Klaas Klinkertkade niet pas naar háár schoonvader zijn vernoemd? Misschien als buurman, want private eigendom is heel onwaarschijnlijk voor die kade, de scheiding tussen de polders Blaardorp (vooral Nieuwerkerks) en Hoogdorp (Capels). Later was de kade ook eigendom van de fusiepolder Esse, Gans- en
Blaardorp. Door die fusie, het opruimen van de combiboezem van Blaardorp
met Hoogdorp en het verplaatsen van de Blaardorpsemolen naar de dijk in de
Essepolder kon pas in 1866 de Klaas Klinkertkade tot de Groenedijk worden
doorgetrokken.
Adri den Boer
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (10)

Voor een publicatie over brandweervoertuigen zocht ik begin 1988 naar
foto’s van de eerste Capelse automobielbrandspuit, een Ford model T
met Borgapomp en een opbouw van N.V. Terborg & Mensinga’s Machinefabriek uit Appingedam, een brandweerwagen die in 1926 door de gemeente Capelle aan den IJssel werd aangeschaft.

Foto’s waaraan het Gemeentearchief, het Nationaal Brandweermuseum en het
Nationaal Brandweer Documentatie Centrum mij helaas niet konden helpen.
Navraag bij oud-brandweerlieden leverde evenmin iets op. Daarna was alle
hoop gevestigd op een oproep in verschillende streek- dag- en brandweerbladen. Dat leverde twee reacties op. De eerste kwam van een verzamelaar, die
een foto stuurde van een identieke en even oude brandweerwagen van de gemeente Appingedam. Persfotograaf Peter Molkenboer (Peter Stephen, 19432011) reageerde als tweede. Hij herinnerde zich dat zijn vader Kees (Cornelis
Marinus Leendert Molkenboer, 1907-1987), eveneens een bekend fotograaf,
een foto had gemaakt van een oude brandweerwagen die als speel-klim-object
in een speeltuin in Kralingen stond. ‘En dat is volgens mij de wagen die je
zoekt’ aldus Peter, die tegelijkertijd liet weten wel enige tijd nodig te hebben
voor het opsporen van de bewuste foto in zoals hij het noemde: ‘de gevolgen
van Pa’s fotografische activiteiten’. Peter hield woord. Jaren later, op een mo-
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ment dat ik zijn toezegging al lang was vergeten, stond hij op een avond triomfantelijk zwaaiend met een grote witte enveloppe voor mijn deur: ‘GEVONDEN!!!’

Samen bekeken we vervolgens de foto van ‘Kindervreugd’, (zie vorige pagina).
een speeltuin aan de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen, met op de achtergrond
links de Christelijke School voor Uitgebreid Lager Onderwijs aan de Taxusstraat en rechts het gebouw van de Libanon HBS aan de Ramlehweg, zijde
Taxusstraat. Tussen beide schoolgebouwen, nog net zichtbaar, de flats aan de
Nazarethstraat en Ramlehstraat. Én, weggezakt in het zand, kaal, gedeukt, gebutst en nog met het gemeentewapen op het portier, Capelle’s eerste automobielbrandspuit!

In studie
Het verhaal achter deze foto begon in de gemeenteraadsvergadering van
woensdag 23 december 1923. De raad boog zich die avond over het functioneren van de brandweer en de steeds terugkerende problemen met het brandweermaterieel en -materiaal. Het raadslid Gerrit Jan Velderman (1869-1933), in het
dagelijks leven machinist van beroep, vond als enige van de raad dat de kwestie alleen kon worden opgelost door de drie verouderde en slecht functionerende handbrandspuiten te vervangen door een automobielbrandspuit. Burgemeester Jan Verloop (Johannis, 1882-1958) antwoordde Velderman dat in het college hierover al diverse malen was gesproken, maar hij zich vanwege de hoge
kosten nog niet tot de raad had willen wenden. Ook de aankoop van een zogenaamde babyspuit, een brandspuit die vanwege de kleine omvang en het geringe gewicht gemakkelijk met een motorrijwiel kon worden vervoerd, was in
B&W onderwerp van gesprek geweest. De raad vond daarna dat het college
maar een onderzoek moest instellen welke van de twee oplossingen de voorkeur verdiende. Bijna een jaar later, namelijk bij de behandeling van de begroting 1925 maandag 17 november 1924, werd pas vernomen dat de aanschaf van
een automobielbrandspuit ‘in studie’ was. Enige tijd daarna werden in het kader van ‘die studie’ offertes aangevraagd bij N.V. Brandspuitenfabriek v/h A.
Bikkers & Zoon te Rotterdam, Brandspuitenfabriek Van Bergen te Heiligerlee,
N.V. Machinefabriek J. & H.W. van der Ploeg te Apeldoorn en N.V. Terborg &
Mensinga’s Machinefabriek (T&M) te Appingedam.

Beproevingen
Donderdag 25 juni 1925 toog het Capelse college naar de gemeente Overschie,
waar op uitnodiging van burgemeester Konings (Evert Gijsbert, 1882-1930) ’s
avonds om 7 uur de feestelijke overdracht van een door T&M geleverde automobielbrandspuit werd bijgewoond. Aansluitend werd het nieuwe brandweervoertuig gedemonstreerd en kon het uitgebreid worden bekeken. B&W waren
heel tevreden over wat zij hadden gezien en spraken daarom af dat de fabrikant
uit Appingdam op zaterdag 15 augustus 1925 met een autospuit van hetzelfde
type naar Capelle zou komen om ‘een beproeving’ voor de gemeenteraad te
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verzorgen. Op de bewuste zaterdagmorgen verzamelden raadsleden, brandmeesters en assistent- brandmeesters zich voor het gemeentehuis aan de Dorpsstraat, waar de fabrikant precies om 8 uur voorreed met een automobielbrandspuit die bestemd was voor de bedrijfsbrandweer van de Philips Gloeilampenfabriek in Eindhoven. Gedemonstreerd werd bij de Dorpskerk, waarbij de
wagen werd opgesteld aan het Kerkesteeg en het bluswater uit de IJssel kwam.
Kennelijk was men nog niet overtuigd van de kwaliteiten van de ‘Borgaspuit’,
want op donderdag 3 september kwam T&M naar Capelle voor ‘een tweede beproeving’. Nu met een automobielbrandspuit die enkele dagen later moest worden afgeleverd bij de Gelderse gemeente Huissen. Opnieuw werd met drie stralen IJsselwater het dak van het schip van de Dorpskerk onder handen genomen.
Veertien dagen na deze tweede, goed verlopen demonstratie informeerde burgemeester Verloop, kennelijk nog steeds onzeker over de deugdelijkheid van
het product uit Appingedam, bij zijn collega in de gemeente Bodegraven of de
daar aanwezige ‘Borgaspuit’ aan alle verwachtingen voldeed. Burgemeester
Van Dobben de Bruijn (Cornelis Simon, 1873-1947) liet weten ‘dat de indertijd
door T&M geleverde automotorbrandspuit in de praktijk zeer voldoet’. Ondanks de inmiddels drie geslaagde ‘beproevingen’ en de uitstekende referentie
van Bodegraven’s eerste burger, bleef het Capelse college twijfelen over kwaliteiten van de volgens de fabrikant ‘voor Uwe Gemeente mooie en goedkoope
Borgaspuit’. Vermoedelijk aarzelde B&W, omdat er niet voldoende budget beschikbaar was. Ook waren er raadsleden met een technische achtergrond, die
De ‘Borgaspuit’ van de gemeente Appingedam.
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twijfelden over de duurzaamheid en goede werking van de pomp als deze langdurig moest worden ingezet. En niet onterecht zo zou later blijken.

Besteld
Dat er in eerste instantie niet voldoende budget was bleek uit een brief die burgemeester Verloop op dinsdag 3 november 1925 aan T&M verzond. Gevraagd
werd een prijsopgaaf te sturen voor het leveren van een ‘Borgapomp’ en het
monteren daarvan op een door de Gemeente Capelle aan den IJssel zelf aan te
schaffen Ford-chassis model T. Dit aldus Verloop omdat ‘Burgemeester en Wethouders overwegen den opbouw van een dergelijke brandspuit zelf te doen’.
Daarnaast werd in hetzelfde schrijven gevraagd: ‘Wat is de prijs van de bijkomende artikelen, die gratis bij een door U aangeboden automobielbrandspuit
worden bijgeleverd’. Tegelijkertijd werd de Capelse wagenmaker Engelvaart
(Leendert Pieter, 1888-1952) gepolst of hij brood zag in het maken van een opbouw op een door de gemeente aangeschaft Ford-chassis model T met alleen
een stuur en een werkende door T&M geleverde en gemonteerde pomp. Of de
kleine carrosseriebouwer, twee generaties later als Engelvaart Tweewielers nog
steeds gevestigd aan de Kanaalweg, de vraag serieus nam is niet bekend. Zeker
is wel het plan ‘den opbouw zelf te doen’ niet doorging. Op woensdag 16 november 1925 werd namelijk opnieuw ‘een beproeving’ bezocht, nu in de gemeente Streefkerk waar die dag door T&M een nieuwe ‘Borgaspuit’ werd opgeleverd. Kennelijk haalde deze afleveringsdemonstratie alle twijfel weg, want
in de raadsvergadering van maandag 21 december 1925 werd eindelijk besloten
over te gaan tot de aanschaf van een ‘Ford-T/Borga automobielbrandspuit van
N.V. Terborg & Mensinga’s Machinefabriek’ uit Appingedam. Om niet nog
meer tijd te verliezen werd de wagen door burgemeester Verloop de volgende
dag alvast telefonisch besteld, waarna de order door hem op 18 januari 1926
nog eens schriftelijk werd bevestigd.

Teleurstelling bij de concurrentie
De drie andere brandspuitfabrikanten - Bikkers, Van Bergen, en Van der Ploeg
- hadden dus het nakijken. Dat leverde twee boze brieven op. De firma Bikkers
had in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gelezen dat ‘in Uwe Gemeenteraadszitting is besloten een auto-mobielbrandspuit aan te koopen van de firma Terborg & Mensinga. Wij hadden by het indienen van onze offerte niet veel hoop
dat ons de opdracht gegund zou worden, aangezien ons wel vry duidelijk was
gebleken, dat er by Uwe Gemeente een zekere vooringenomenheid was voor de
firma Terborg & Mensinga en tegen onze firma. Het spreekt natuurlyk vanzelf,
dat het ons spyt, dat wy de opdracht niet hebben verkregen, doch het spyt ons
ook voor Uwe Gemeente, dat Uw keus gevallen is op de pomp van het fabrikaat
Terborg & Mensinga. Had Uwe Gemeente nog besteld by de firma Van der
Ploeg of Van Bergen, dan had Uwe Gemeente ten minste in ieder geval toch
ook eerste klas werk verkregen, doch nu zyn wy overtuigd, dat door dit besluit
Uwe Gemeente beslist een onvoordeeligen aankoop heeft gedaan, waarvan zy
later spyt zal hebben’. Van der Ploeg drukte zich in vergelijkbare bewoordinHVC Nieuwsbrief winter 2014 pagina 110

gen uit en liet daarnaast weten ‘dat het aangenaam zou zijn geweest als een
werktuigkundig vakman de autospuiten van de verschillende fabrikanten had
beoordeeld. De keuze zou dan niet op de spuit van Terborg & Mensinga zijn
gevallen’. Beide vroegen zich verder hardop af waarom zij hun offertes niet
hadden mogen toelichten. Dat het college geen behoefte had aan een demonstratie met hun blusvoertuigen werd eveneens merkwaardig gevonden, temeer
T&M daar zelfs viermaal de gelegenheid voor kreeg. Waarom B&W de aanbiedingen van Bikkers, Van Bergen en Van der Ploeg consequent negeerden is een
vraag die echter ook vanuit de archieven niet kon worden beantwoord. Opmerkelijk is het echter wel, mede gezien de twijfels die men had over de goede
werking van de ‘Borgapomp’ gedurende een urenlange inzet. Bij een dergelijke onzekerheid zou het op zijn minst toch denkbaar zijn geweest dat er ook
eens naar de automobielbrandspuiten van de overige aanbieders was gekeken.

Capelle’s eerste automobielbrandspuit
Op het moment dat de automobielbrandspuit werd besteld was de gemeente al
in het bezit van een T-Ford vrachtwagen met open laadbak (bouwjaar 1925,
kenteken H 39492). De T-Ford was in die tijd één van de meest gebruikte automobielen. Ford bezat daarnaast, ook op het platteland, een uitgebreid dealernet waardoor onderdelen altijd in de buurt beschikbaar waren. Omdat het college heel tevreden was over de inmiddels één jaar oude gemeentelijke vrachtwagen moest de nieuwe automobielbrandspuit beslist ook op een T-Ford
chassis worden gebouwd. Om hier echt zeker van te zijn werd op 21 januari
1926 door B&W aan T&M verzocht ‘u ons te bevestigen dat zulks ook zal geschieden’, waarna de Appingedammers per omgaande schriftelijk lieten weten
‘dat de door U bestelde autobrandspuit gebouwd wordt op een Ford-truck, model 1926’. Een 1,1 tons chassis Ford-T, model 1926, met een viercilindermotor
van 20 pk en elektrische verlichting. De snelheid bedroeg (schrik niet) 40 kilometer per uur. De benzinetank bevond zich onder de zitplaats van de bestuurder
en had een inhoud van 30 liter.
De importeur, de
Ford Motor Company of Holland,
was gevestigd in
Rotterdam. Toch
is het bijzonder
dat er om een bevestiging werd
gevraagd gezien
de inhoud van de
orderbevestiging
die 19 januari
1926 van T&M
werd ontvangen:
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‘Edelachtbare Heeren Burgemeesters en Wethouders der Gemeente Capelle a/d
Yssel.
Wy bevestigen hierbij Uwe bestelling eener Autospuit, volgens omschrijving en
onderstaande conditie’s: De Gemeente Capelle aan den Yssel verklaart te hebben gekocht van de NV. Terborg & Mensinga’s Machinefabriek te Appingedam,
een nieuwe ‘Borga’ automobielbrandspuit, gebouwd op een Ford-truck, in
combinatie met eigen fabrikaat zelfaanzuigende, kleploze schroefpomp, geheel
van brons vervaardigd, welke spuit een capaciteit van tenminste 800 (achthonderd) Liter per minuut moet kunnen ontwikkelen, voorzien moet zyn van 8 à 10
zitplaatsen, kastruimte voor berging slangen, ruimte voor berging van benzine,
olie, gereedschap en reserve-deelen, voorzien van twee zuigaansluitingen 3’
met Keizer-koppelingen en twee persaansluitingen met 2, 5’ afsluiters en
‘Storzkoppelingen’ en verder uitgerust als volgt: 15 Meter zuigslang in 2 lengten, ieder van 7,5 M, voorzien van ‘Keizer’ koppelingen, één zuigkorf en één
vlotter van aluminium, 2 driewegverdeelstukken, 4 straalpijpen, 8 mondstukken…’ dan volgt een opsomming van een grote hoeveelheid handgereedschap,
gevolgd door….’geheel compleet met electrische installatie, bestaande uit:
Accu, Dynamo en Zelfstarter, lamp by pomp en meters, zoeklicht, electrische
bel, looplamp met 4 M kabel, afneembare slangenhaspel (kar) welke c.a. 200
Meter persslang kan bevatten, 3 steekladders met een totale lengte van 9 meter.
De carrosserie moet geheel worden uitgevoerd als die van de, door ons aan
Streefkerk geleverde automobielspuit, met dit verschil, dat de spuit wordt ingericht voor een opstand overeenkomstig die van Philips Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven. Op dezez aan te brengen opstand moet worden geborgen alle
zuigslangen en de 3 lengten steekladders. De leerbekleding voor de zitplaatsen
voor de bemanning, met uitzondering van de ruimte voor de besturing, moet
worden weggelaten en daarvoor in de plaats moet houtbekleeding van voldoende zwaarte worden gebruikt. KOOPSOM: In totaal VIER DUIZEND EEN
HONDERD EN VYFTIG GULDEN, ZEGGE: ƒ 4150,-. Daarna volgde nog een
uiteenzetting over levering en betaling, gevolgd door een bepaling die curieus
mag worden genoemd. Dit omdat college, raadsleden en brandmeesters zelf
maar liefst vier maal aanwezig waren bij een demonstratie van een nieuwe
‘Borgaspuit’ uit andere gemeenten (Overschie, Eindhoven, Huissen en Streefkerk), namelijk: ‘Wy verplichten ons dat met Uwe spuit nergens gedemonstreerd mag worden. Hoogachtend J. ter Borg.

In gebruik
Op 10 maart 1926, ruim twee jaar nadat het raadslid Velderman over de aanschaf van een automobielbrandspuit begon, Capelle’s allereerste brandweerwagen bij de gemeentegarage aan de Kerklaan afgeleverd. Of dit met een feestje
gepaard ging vertelt het verhaal niet. Wel vond er een afleveringsdemonstratie
plaats, die vrijwel meteen moest worden gestaakt omdat ‘de bygeleverde zuigslangen de zuigkracht der pomp niet konden doorstaan’. Met andere zuigslangen werd de volgende dag een nieuwe poging gewaagd, nu met succes zodat de
wagen kon worden afgenomen en de rekening ter betaling gesteld. Een nota
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van ƒ 4150,- (€.1886,36) waar ƒ 100,- (€ 45,45) in mindering mocht worden
gebracht vanwege de inruil van de oude handbrandspuit van Keeten. Het functioneren van de ‘Borgaspuit’ stond daarna regelmatig op de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen. Problemen vanwege een lege accu, zoals slecht of
helemaal niet starten en lekke banden waren de minste. Ook was er wel eens
geen chauffeur beschikbaar. Erger waren de regelmatige problemen met de
pomp die al na enkele jaren grote slijtage vertoonde. Meerdere malen moest de
wagen daarvoor terug naar de fabrikant in het hoge noorden. De burgemeester
kreeg vanuit de raad dan ook regelmatig vragen over ‘wanneer de spuit weer
terug kwam’. Garagehouder en oud-vrijwillig brandweerman in ruste Henk
Maat (Hendrik, 1910-1992 vertelde in 1989 dat burgemeester Verloop vreselijke spijt had van de aanschaf van de ‘Borgaspuit’.’Het was vooral de pomp die
door snelle slijtage problemen gaf, met de T-Ford zelf was niets mis’, aldus
Maat, die samen met zijn oudere broer Arie (1901-1973) de vaste chauffeurpompbediener van de spuit was.’De pomp kon al snel niet meer droog aanzuigen. Om dat probleem te verhelpen monteerden we op advies van een ander
brandweerkorps een oliereservoir boven de pomp. Van daar kon, voor het aanzuigen, de pomp met olie worden gevuld. En dat hielp wel. Het nadeel was wel,
dat zodra je water in de pomp kreeg, die paar liter olie de slangen instroomde.
Maar zonder olie deed die het gewoon niet, zeker niet bij een lage waterstand
in de IJssel. Alleen bij een kleine zuighoogte, zoals bij een sloot in de polder,
Gemeente- en brandweergarage Kerklaan 7-9. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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ging het meestal wel zonder. Op een zeker moment lukte het met olie vaak ook
niet meer. Volgens mij begon dat na het bombardement op Rotterdam, daar
hadden we geholpen bij het blussen van branden rond de gasfabriek in Kralingen, met name in de Dijkstraat. De autospuit is toen met veel improviseren zo’n
twintig uur actief geweest. Het gevolg was dat de pomp daarna zodanig versleten was dat deze alleen met veel kunst en vliegwerk in bedrijf kon worden gehouden’.

Afgekeurd
Naar aanleiding van de bij elke uitruk en oefening terugkerende technische
problemen vroeg B&W in het najaar van 1946 de firma T&M een onderzoek in
te stellen ‘naar den algemeenen toestand van de spuit’. Op dinsdag 22 oktober
bleek al bij de eerste test dat de pomp geen grote zuighoogtes meer kon overwinnen. Daarnaast werd geconstateerd dat de klimkracht van het voertuig zodanig was afgenomen dat de opritten naar de dijk slechts met grote moeite konden worden genomen. Kortom de spuit bevond zich, aldus de rapporteur een
week later, in zeer slechte staat. De fabrikant liet tegelijkertijd weten dat voor
de somma van minstens ƒ 2000,- (€ 909,-) een revisie tot de mogelijkheden
behoorde, maar dat hij daarbij niet kon garanderen dat de automobielbrandspuit
weer jaren mee kon. De na deze boodschap geraadpleegde Rijksinspectie voor
het Brandweerwezen liet B&W vervolgens weten ‘dat zelfs na een deugdelijke
revisie het resultaat zal zijn: een oude, niet volledig betrouwbare spuit van zeer
gering vermogen’. Naar aanleiding van deze verklaring besloot het college, ondanks dat men liever had gewacht tot een financieel gunstiger tijdstip, over te
gaan tot de aanschaf van een nieuwe bluseenheid. Dat werd dat werd een vier
jaar oude, uit Amerikaanse legerdump afkomstige Chevrolet-trekker (type HUP
F 9421), tevens manschappen- en gereedschappenwagen, en een nieuwe twee-
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wielige Ford/Van Bergen motorspuitaanhanger, welke combinatie op 15 maart
1948 in gebruik werd gesteld.

Verkocht
Al drie maanden voor de ingebruikstelling van de nieuwe eenheid werd de
‘Borgaspuit’, middels een advertentie
in ‘Vraag en Aanbod’ en de ‘Gemeentestem’, te koop aangeboden. Pas bijna
een jaar later meldde zich een koper,
namelijk Cornelis Burger van der
Dussen van de Hoofdweg 87 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen contante betaling van ƒ 550,- € 250,-) mocht
hij op 15 november 1948 de spuit
overnemen. Waarschijnlijk ging het
hem alleen om de motor, de bronzen
pomp of de maar liefst 58 meter drie
Advertentie in ‘Vraag en Aanbod
duims (7,62 cm) bijbehorende zuigd.d. 30 december 1947.
slangen. Dit omdat Van der Dussen de
automobielbrandspuit twee maanden
later, zonder motor en pomp en zuigslangen, voor ‘een appel en een ei’ alweer
doorverkocht aan de Plantsoenendienst van de gemeente Rotterdam.
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Woensdagmiddag 26 januari 1947 verscheen personeel van ‘Plantsoenen’ plotseling met de automobielbrandspuit in de Taxusstraat, om deze afgeladen met
verraste en opgetogen kinderen meteen daarna de speeltuin in te slepen. (Zie
foto op de vorige pagina). Een vrolijk tafereel, waarvan ik in april 2010 geheel
onverwacht van oud Rotterdammer Hans Baljé, inwoner van Belgische plaatsje Opont, een foto toegestuurd kreeg. Hans liet daarbij weten:’de plaatsing van
een heuse brandweerwagen was het ultieme klapstuk van deze speeltuin. Op de
treeplank staande (alpino en witte sokjes) had ik de eer hem mee naar binnen
te mogen rijden. Helaas was wagen door gebrek aan toezicht binnen de kortste
tijd gesloopt en weer uit de speeltuin verdwenen’. Ook de ontvangst van deze,
tweede ‘speeltuinfoto’ werd uiteraard gewaardeerd. Toch blijft de hoop gevestigd op een afbeelding van ‘de spuit’ in actieve dienst. De ‘Borga’ heeft tenslotte ruim 22 jaren in Capelle aan den IJssel rondgereden, én brandweerwagens
moeten ook vroeger tot de verbeelding hebben gesproken. Om die redenen kan
het niet anders, dat er ooit iemand moet zijn geweest die van deze allereerste
Capelse automobielbrandspuit een foto heeft gemaakt. Maar wie? Ik hoor het
graag!
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
Archief gemeente Capelle aan den IJssel: inventarisnummer 1850. stukken
betreffende aankoop, levering en verkoop brandblusmaterialen, 19241929, 1945-1947.
Archief gemeente Capelle aan den IJssel: notulen van B&W en gemeenteraad
1923 t/m 1926 en 1946 t/m 1947.
Fotobewerking: Cees Hartmans

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
9000 historische foto’s met ruim 6100 beschrijvingen uit de collecties van de
HVC, de gemeente en particulieren online, die over de gehele wereld kunnen
worden bekeken.
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HVC VRIJWILLIGERSDAG 2014

Jaarlijks organiseert de HVC een uitstapje voor haar vrijwilligers, daarin ondersteund door de Gemeente Capelle die een waarderingsactiviteit
voor vrijwilligers financieel ondersteunt. Op 17 september vertrok een
compleet bezette bus richting Den Haag.
Na aankomst werd de dag vanzelfsprekend begonnen met koffie en een punt appelgebak, die
de periode tot de lunch met gemak zou overbruggen. Gezien de uitstekende evaringen in
andere steden werd ook hier gekozen voor een
stadswandeling met gidsen van het Stadsgilde.
Het blijken steeds weer bevlogen mensen te
zijn die met trots en vooral met kennis van zaken de groepen langs de verschillende monumenten en interessante punten van de stad voeren. Wat opvalt is, dat hoewel je een stad redelijk denkt te kennen je vaak tijdens zo’n
stadswandeling door een onbekend wijkje of
langs een wat verscholen gebouw met een geschiedenis komt waardoor je aangenaam wordt
verrast. En Den Haag heeft veel te bieden wat
dat betreft, naast de overbekende highlights.
De lunch werd genoten op het Malieveld en
bood de verschillende deelnemers de kans om
met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Vervolgens stond een bezoek aan het Mauritshuis op het programma. Wat een geweldig museum!

Een
prachtige collectie met schilderijen
van beroemdheden als Rembrandt,
Vermeer, Jan Steen en andere meesters. Zeer de moeite waard en gezien
de omvang van de collectie zal ook
een tweede bezoek weer nieuwe ontdekkingen brengen.
Tegen vijven werd de thuisreis aanvaard. In de bus werd Anna Swets bedankt voor de organisatie van een bijzonder geslaagde vrijwilligersdag.
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REACTIES VAN LEZERS
Naar aanleiding van het artikel in Nieuwsbrief nr. 3 van dit jaar ontving de redactie een reactie van mevr. Alie Buijs-Schinkel.

Timmermansplankje van Pieter Molenaar

Hierbij wil ik reageren op wat Pieter jr. vertelt in de HVC Nieuwsbrief najaar
2014, pagina 77.
Pieter sr. woonde tijdens zijn huwelijk in het pand ‘s Gravenweg 283-285
waarvan 285 was verhuurd. Wij, Dick en Alie Buijs, hebben hier vanaf ons huwelijk in 1964 gewoond. Onze zoon Nick is daar in 1965 geboren. In 1981 zijn
wij tegenover de boerderij van mijn vader (kleine Maarten Schinkel) gaan wonen op nr. 322.
Deze twee onder één kap woning 322 en 324 heeft Pieter Molenaar ook gebouwd, nl. in 1938. Deze zogenaamde daglonerswoning is gebouwd in opdracht van mevrouw Van Walsum. Nr.322 voor de boerderij van fam. M. Schinkel en 324 voor fam. E. Oudijk. Wij wonen hier nog steeds tot volle tevredenheid. Pieter sr., hij was één van de zonen van Maarten Molenaar en Aaltje
Verkaik. Aaltje Schinkel-Molenaar, (mijn grootmoeder) was een zuster van Pieter sr. Ik ben naar haar vernoemd: Aaltje Maria. Waar de naam Maria vandaan
kwam heb ik nooit geweten. In het stukje las ik: Maria in ‘t Hout, echtgenote
van Willem Anker. Zij was dus mijn overgrootmoeder. Dat is dan nu na 73 jaar
opgelost. Geweldig!!!

's Gravenweg 283
(Foto: HVC Beeldbank)
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?
De carbidlamp was tussen ca. 1895 en 1945 in gebruik. Misschien kent
een enkeling nog wel de fietslantaarn met carbid die tot het eind van de
tweede wereldoorlog dienst deed. Carbid (of karbiet) is zeker bij menigeen bekend - denk aan het carbidschieten met oud en nieuw waarbij in
een melkbus carbid werd gedaan en na ontbranding het deksel met een
enorme knal van de bus vloog.

Carbid is een afkorting van calciumcarbide (CaC2), een verbinding van gebrande kalk met koolstof. Door water te druppelen op een blokje carbid komt
er acetyleengas vrij, dit wordt aangestoken en geeft een helder wit licht.
Het principe was eenvoudig; in het onderste reservoir werd een blokje carbid
gedaan, in het bovenste water en met een kraantje werd de watertoevoer naar
de onderste ruimte geregeld. Het gas wat hierbij werd gevormd kon alleen via
de brander eruit, vermengde zich met zuurstof en werd met een lucifer aangestoken. De toevoer van het water vergde overigens wel enige handigheid, bij
een teveel werd het carbid nat en verzoop. Resultaat: geen gasvorming en dus
geen licht.
In 1892 vond Thomas Leopold Wilson
een methode voor commerciële productie van calciumcarbide, waar vervolgens ethyn of acetyleengas uit verkregen werd. In 1894 werden carbidlampen in gebouwen gebruikt en
vanaf 1896 voor voertuigen zoals
auto, motorfiets en fiets.
Friederic E. Baldwin ontwikkelde
zelfs een mijncarbidlamp waarvoor hij
op 18 oktober 1899 patent aanvroeg,
hetgeen op 28 augustus 1900 werd
toegewezen. Dat gebruik in de mijnen
risicovol was moge duidelijk zijn, acetyleengas is n.l. onstabiel en licht ontvlambaar.
Aartje Bernhart

Deze ‘karrebiet lamp’ werd geschonken
door J. van Herk, die de lamp dateerde 'uit
1940-45'.
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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. Telefoon 010 450 00 80.

Dief- en Duifhuisje
Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van Nederland vertelt op de eerste verdieping de historie van het voormalige Slot van Capelle en op de begane
grond is er een wisselende expositie. Iedere tweede zaterdag van de maand
geopend van 13.00 - 16.00 uur in de periode april tot en met oktober.
Toegang gratis.

Regentenkamer Van Cappellenhuis
Dorpstraat 164. Het pand 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
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.
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