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Bij de omslag:
Boerderij ’s-Gravenweg 325 tijdens winterse omstandigheden in februari
1963. De strenge winter van 1962/1963 was de koudste van de 20e eeuw.

Foto: Jaap de Gier, collectie HVC-Beeldbank.

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



VAN HeT besTuur
Op 11 september j.l. is in het Historisch Museum de nieuwe expositie 
‘10 jaar Beeldbank in Capelle aan den IJssel’ geopend. De nieuwe exposi-
tie is samengesteld n.a.v. het 10 jarig jubileum van de HVC-Beeldbank en
toont een selectie historische foto’s van Capelle aan den IJssel met als
thema’s: Wonen, Werken en Recreëren. Er zijn ook unieke filmbeelden
en tal van oude fotoapparatuur en curiosa te bewonderen. De tentoon-
stelling loopt tot en met zaterdag 13 augustus 2016. Komt dat zien!
In diverse kranten is de afgelopen maanden aandacht geschonken aan de Hoe-
ve Verkade. Deze 17e eeuwse boerderij aan de ‘s-Gravenweg 141 staat al sinds
2004 op de lijst van gemeentelijke monumenten en wordt bedreigd met sloop.
Tegen de sloopplannen wordt steeds meer bezwaar aangetekend. Ook de HVC
probeert haar invloed uit te oefenen om sloop te voorkomen. Een ander ‘dos-
sier’ dat de HVC op de voet volgt betreft het project dijkversterking in de
Dorpsstraat en daarmee samenhangende zaken als de herinrichting van het
Slotpark en het S.G.A. Doorenbosplantsoen. In september heeft de HVC for-
meel bezwaar ingediend tegen dit laatste plan bij de Raad van State. Wij hou-
den u op de hoogte van beide zaken!
In deze nieuwsbrief vindt u verder een verslag van het jaarlijkse - en wederom
zeer geslaagde - vrijwilligersuitje. Dit keer ging de reis naar Brielle. Over vrij-
willigers gesproken . . . onze vereniging heeft nog steeds behoefte aan vrijwil-
ligers. Daarnaast is er behoefte aan bestuursuitbreiding. Dus mocht u zo nu en
dan ‘een uurtje’ vrije tijd hebben en draagt u de HVC een warm hart toe, over-
weeg dan eens een bijdrage te leveren als bijvoorbeeld vrijwilliger bij de
Beeldbank of als Secretaris.
Het jaar is al weer bijna ten einde. We kunnen terug kijken op een druk en ge-
slaagd verenigingsjaar. Dit succes zou niet mogelijk zijn zonder de grote inzet
van onze vrijwilligers. Het bestuur wil hen dan ook hartelijk danken voor alle
inspanningen en de prettige samenwerking. Tot slot wenst het bestuur alle vrij-
willigers, leden en lezers prettige feestdagen en een bijzonder en vooral gezond
2016.
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Het S.G.A. Doorenbosplantsoen in de eerste helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw.
Foto: P. Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.



HeT VerHAAL ACHTer De fOTO (12)
Op de ontwerptekening van de dubbele, beweegbare Stormvloedkering in
de Hollandsche IJssel is duidelijk zichtbaar dat er een ‘hoofdkering’ en
een ‘reservekering’ zijn ingetekend. Toch heeft ‘de stuw’, zoals dit eerste
onderdeel van het Deltaplan in eerste instantie in Capelle- en Krimpen
aan den IJssel wordt genoemd, het nog ruim achttien jaar met alleen de
‘hoofdschuif’ moeten doen. Pas in 1976 zou de ‘reserveschuif’ er komen.
Dubbel slot
Teneinde elk risico van een overstroming van het achterland te vermijden koos
Rijkswaterstaat in 1953 voor een ‘dubbel slot’ op de Hollandsche IJssel. Om
deze reden bestond het ontwerp van de Stormvloedkering uit twee maal twee
45 meter hoge torens met daartussen een aan staalkabels hangende stalen
schuif van 80 meter breed en 11,5 meter hoog. Want, ook al achtte men de kans
gering, er zou zich op een kritiek moment altijd een technisch mankement kun-
nen voordoen. Toch werd om financiële redenen en het stellen van andere pri-
oriteiten de plaatsing van een tweede schuif voorlopig uitgesteld. Wel bouwde
men alvast de twee torens. Zo kwam het dat er op donderdag 19 december
1957, tien maanden voor de officiële ingebruikstelling woensdag 22 oktober
1958, maar één schuif werd geplaatst.
Scheve eerste schuif
Op vrijdag 4 april 1969, ruim tien jaar nadat de ‘Grendel van Holland’ in be-
drijf kwam, werd men hard met de neus op de feiten gedrukt. In de toren aan de
Krimpense zijde had de rem het begeven. Hierdoor was de 620 ton zware
schuif schuin tussen de twee torens komen te hangen. Gelukkig was het een
mooie, rustige en zonnige dag. Anders zou gedurende de tijd dat de schuif in
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De scheve schuif.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.



ongerede was, bijvoorbeeld tijdens een zware storm in combinatie met een uit-
zonderlijk hoge waterstand of springtij, het achterliggende gebied groot risico
hebben gelopen. Bij Rijkswaterstaat was men dan ook opgelucht dat de schuif
een dag later met behulp van een drijvende bok al weer terug in evenwicht kon
worden gebracht.
Tweede schuif
Ondanks het spoedige herstel zorgde dit euvel binnen een aantal betrokken or-
ganisaties en instellingen voor een gevoel van onbehagen. Deze bezorgdheid
werd aan de minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Joop Bakker (Johannes
Age, 1921-2003), gemeld. De minister deelde de verontrusting echter totaal
niet en noemde het probleem met de enige schuif ‘een grote toevalligheid’. Het
was evenwel net zo toevallig, zo vonden de ‘verontrusten’, dat er geen sprake
was van extreem hoog water. Zij stelden daarom nieuwe vragen. De minister
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De gesloten reser-
veschuif, gezien in

1983 vanaf het
voormalig Feen-

straterrein aan de
Ketensedijk. Foto:

Maarten Visser,
collectie HVC-

Beeldbank. 

Het plaatsen van de
reserveschuif tussen
de oostelijke hefto-
rens, gezien vanaf
de IJsseldijk in
Krimpen aan den
IJssel. Foto: collec-
tie HVC-Beeldbank.
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bleef echter van mening dat ‘één enkele schuif voor het moment voldoende ze-
kerheid bood’. Leden van de Tweede Kamer waren het hier volstrekt mee
oneens en bleven daarom aandacht vragen voor het ontbreken van een ‘reser-
veschuif’ en de waterveiligheid van Zuid-Holland. Dit met als resultaat dat de
minister in juli 1969 de Kamer liet weten ‘dat de regering opdracht had gege-
ven tot het maken van een voorontwerp van een tweede schuif’. De parlemen-
tariërs waren echter niet onder de indruk en beoordeelden de toezegging van de
minister als een ‘zoethoudertje’. Die argwaan was echter niet terecht want de
‘reservekering’ kwam er. Op donderdag 4 november 1976, was het namelijk
zover dat twee drijvende bokken de ‘reserveschuif’ tussen de twee oostelijke
torens konden hijsen. De gewenste dubbele zekerheid was daarmee, zeven jaar
na de opdracht voor het maken van een voorontwerp en ruim achttien jaar na
de ingebruikstelling van de stormvloedkering, alsnog een feit.
Nieuwe eerste schuif
Een geladen kerosinetanker, de ‘Gouwestroom’, voer op 28 oktober 1998 
’s nachts even na vier uur frontaal en in volle vaart tegen de wegens het barre
weer gesloten stormvloedkering. De klap moet enorm geweest zijn. Schade aan
het binnenvaartschip, dat op weg was naar de luchthaven Schiphol, was er nau-
welijks. Aan de schuif des te meer! Via een fors gat gutste het water door de
schuif, bovendien was de loopgang aan de zijkanten ontzet. De schade bleek zo
groot dat de schuif op termijn geheel moest worden vernieuwd. Nadat de zwaar
beschadigde schuif daarna nog twee stormseizoenen met een soort ‘noodver-
band’ als ‘reserveschuif’ heeft kunnen functioneren, was het donderdag 27 april
2000 zover dat deze na 42 jaar trouwe dienst werd weggehaald en naar de
schroothoop gebracht. Alleen de constructie waaraan de schuif hing was nog
geschikt voor hergebruik. De nieuwe schuif, 60 ton lichter dan de oude, werd
dinsdag 12 september 2000 op zijn plaats gebracht. Een belangrijk moment,
waarbij ‘De Grendel van Holland’ weer volledig was hersteld.

Paul Weyling

Zwaar beschadigde
en lekke eerste
schuif. 
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.
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HeT PLANKJe VAN VAN DrieL
Vorig jaar kregen wij van Leen van Driel, voormalig eigenaar van Super-
markt van Driel in Dorrestein, een plank waarop een winkeltje en een
woning waren uitgesneden. Linksonder staat maart 1949 en rechtsonder
Tolé. Wat is het verhaal hierachter?
Leen van Driel stamt uit een familie van kruideniers. Zijn grootvader begon in
1919 aan de Plantsoenstraat 1 in Capelle een winkel. In 1949 werd in Nieuwer-
kerk een tweede zaak geopend aan de Dorpsstraat 11, een pand dat velen nog
zullen kennen als de dierenwinkel van Teeuwen (gesloopt in 2008). Met de
komst van winkelcentra in de jaren zestig werden de beide kruidenierswinkels
opgevolgd door zelfbedieningszaken. In Capelle opende C. van Driel in 1962
aan het nieuwe winkelcentrum Slotplein een supermarkt. In dezelfde tijd werd
in Nieuwerkerk tot de bouw van winkelcentrum Dorrestein besloten. J.C. van
Driel, de vader van Leen, trok in 1965 als tussenstap naar een houten noodwin-
kel op de plek waar binnenkort de Lidl komt. Dat was een heuse zelfbedie-
ningszaak die adverteerde met de leus ‘Wat een gemak, alles onder één dak’. In
1968 werd de noodwinkel opgevolgd door een echte supermarkt in het nieuwe
winkelcentrum Dorrestein.

Plantsoenstraat 1. 
Foto: S. van Driel. 

Dorpsstraat 11



Je zou denken dat de plank in 1965 gemaakt is bij het vertrek uit de Dorps-
straat. Die gedachte bleek echter fout toen de Capelse herdenkingsplank op-
dook. Daarop staat te lezen: ’Aangeboden door het personeel ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan’, in 1979 dus. Waarschijnlijk is toen bedacht dat de
Nieuwerkerkse Van Driel een vergelijkbare herdenkingsplank moest krijgen.
Beide zijn gemaakt door Atelier Tolé uit Elspeet dat grote bekendheid zou ver-
werven met houtsnijwerk voor kerkinterieurs. Hoe kwam de firma Van Driel
terecht bij dit atelier? Daarnaar gevraagd zei Gert van Middendorp, de maker
van de herinneringsplanken, dat Atelier Tolé regelmatig adverteerde in Het Ne-
derlands Dagblad, een krant die inderdaad door de Capelse tak gelezen werd.

Johan Knoester, voorzitter HVN

Deze tekst verscheen eerder op 23 september 2015 in Hart van Holland in de column
Schatten van de Zuidplas.
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rAADPLAAT
Wie herkent deze
plek en kan er
meer over vertel-
len? Wie woonden
en werkten in dit
houten huis met
een schuur onder
hetzelfde dak?
Weet u misschien
van welk merk en
van wie de vracht-
wagen is, die op
het rommelige erf
staat geparkeerd.
Wie woonden er
in het deels zichtbare stenen huis uiterst links op deze foto en waar-
mee verdienden ze daar de kost? En in welk jaar zou deze foto ge-
maakt kunnen zijn? Is er misschien wat bijzonders aan de hand?
Kortom, kom maar op met verhalen, anekdotes en herinneringen aan
deze plek. 
Schrijf naar HVC, t.a.v. de Beeldbank, Postbus 136, 2900 AC Capel-
le aan den IJssel of mail naar beeldbank@capelleinbeeld.nl.

Paul Weyling



JAN KiJKuiT OVer CAPeLLe
In de Schoonhovensche Courant, maar ook in De Gorcumer, prijkte in de
twintigste eeuw vele decennia een rubriek ‘Van Rondom’ door Jan Kijk -
uit, een schuilnaam. (De eerste staan nu digitaal op www.samh.nl en de
tweede op www. gorinchem.courant.nu.) Onderwerp was de dorpspoli-
tiek uit het oosten van Zuid-Holland. Herhaaldelijk was het ook die van
Capelle aan den IJssel. In de ‘Schoonhovensche’, cynisch aangeduid als
de ‘boerenbijbel’, van 17 september 1937 ging het over twee onderwer-
pen: landmeten in Capelle a.d. IJssel en een ‘beschamend geval’ in Reeu-
wijk. Het citeren blijft hier allicht beperkt tot het eerste item. In de ver-
teltrant spelen Teun, Jod en ‘tante’ een grote rol. Zij had net een brief ge-
kregen en vertelt dan:

‘ ‘t Is een brief van mijn nicht Koosje, ze schrijft dat haar zoon Dirk in Delft
voor landmeter gaat studeeren en dat die studie minstens 3 jaar duurt. Ik kan
niet begrijpen dat een jongen daarvoor zoo lang moet leeren. Je hebt toch niet
anders te doen dan met een lint of een lat het land op te meten?’  ‘Nee tante,
daarbij komt heel wat meer kijken, o.a. veel wiskunde. Het werk dat u bedoelt
kan elke boerenarbeider ook, maar een landmeter werkt met theodoliet en
boussole, met planchet en tachymeter, met equerre en prisma. Neen, dat is niet
zoo eenvoudig als u denkt.’

‘Nou’, juichte Teun, ‘dat mot je maar eens in Capelle aan den IJssel gaan vra-
gen, hoe ontaard moeilijk het is om uit te vinden hoe lang een weg is van een
huis naar een school.’ Wij keken alleen verbaasd op en verzochten Teun om
toelichting. ‘Als je nou een kommetje koffie inschenkt en as Jan me een van die
sigaren geeft, die hij zelf niet wil rooken, dan kan je met me doen wat je wilt’,
begon Teun verheugd over de belangstelling. ‘Ik zal je regulier alles vertellen,
zooals ik heb gehoord van iemand, die ’t precies wist. Verleden jaar was er in
Capelle een bewoner van de ’s-Gravenweg van wie een kind naar de school in

HVC Nieuwsbrief winter 2015 pagina 100



Nieuwerkerk aan den IJssel most en die daarom reiskosten vroeg….’  ‘Reiskos-
ten’, vroeg tante? ‘Ja tante’, lichtte Jod in. ‘Teun bedoelt dat de vader aan-
spraak maakte op de vergoeding, zooals die is bepaald in artikel 13 van de La-
ger Onderwijswet, waarin wordt gezegd, dat als…’ ‘Ho nou ‘ns effe’, riep
Teun, bang dat hij de aandacht zou verliezen, ‘vergaloppeer je nou niet, want
in die wet, daar heeft eerst in gestaan, dat als ’n kind 4 kilometer van de school
woont, het vergoeding voor reiskosten krijgt, maar vanwege de bezuiniging
hebben ze er ’n kilometertje bijgedaan en in de crisisjaren zei de minister, dat
een schoolkind best 5 kilometer heen en 5 kilometer terug kan loopen. Dat was
juist de mop hier. Het verzoek van de vader om reiskosten kwam in de raad en
werd afgewezen op advies van B. en W., omdat het huis waar het kind woonde
minder dan 5 K.M. van de school lag. Nou, zei de raad, als dat zoo is, dan
wordt het verzoek geweigerd. Goed zoo. Een maand of zoo later komt de raad
weer bij mekaar en toen was er hetzelfde verzoek, maar nu stelden B. en W.
voor om het goed te keuren. De raad keek een tikkie raar en vroeg hoe dat in
elkaar zat. Dat zal ik je wel zeggen, zei de burgemeester, de fout zit ‘m bij het
gemeentebestuur van Nieuwerkerk, dat de afstand verkeerd heeft opgegeven
aan onzen architect en het huis ligt meer dan 5 K.M. van de school. Nou, zei de
raad weer, als dat dan zoo is, dan zullen we het verzoek goedkeuren. Dat was
dus tot daaraan toe, maar nou komt er nog een verlengstukkie. Een paar weken
geleden komt er een andere vader, die aan de Bermweglaan woont, en die
vraagt ook reiskosten voor zijn kind om dezelfde reden dat het huis zoover van
de school ligt. Dat brieffie…’

‘Dat request’, verbeterde Jod. ‘Mij ook goed’, ging Teun voort, ‘dat rekessie
dan kwam ook in de raad en B. en W. zeiden dat de raad ’t moest afwijzen, want
de afstand was geen 5 K.M., maar 486½ meter, dus 13½ meter te weinig…’
‘Dan moet dat kind in het achterhuis beginnen te loopen’, adviseerde tante.
‘Nou motten jullie me niet in mijn rede vallen’, zei Teun, ‘want dan raak ik de
draad kwijt en dan weet ik niet waar ik terecht kom. Toen dat zaakie of dat re-
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Bermweglaan 18,
20 t/m 94, welke
adressen in 1949
werden gewijzigd in
Goudenregenstraat
64 t/m 140. De foto
is gemaakt in 1942
door F.J.H. (Jan)
Roovers, collectie
HVC-Beeldbank.



kessie in de raad kwam, zei meneer Van Vliet of ’t soms weer niet secuur geme-
ten was, net als de vorige keer. Neen, zei de burgemeester, ’t is ditmaal secuur
geweest, er mankeeren 13½ meter. Nou, zei de raad weer, als dat dan zoo is
dan moet het verzoek worden afgewezen. Goed zoo. Een poosje later komt de
raad weer bij mekaar en de voorzitter is een tikkie verlegen. Hij zeit, Heeren,
zeit ie, we hebben ons toch weer vergist met dat schoolkind van de Bermweg-
laan. Nou is de afstand goed, maar het besluit is veranderd. Een maand voor-
dat de raad het verzoek afwees, in Mei van dit jaar, is de afstand van 5 K.M. te-
ruggebracht tot 4 K.M., zoodat de vader wel recht heb op vergoeding. Nou, zei
de raad, als dat dan zoo is, dan zullen we het verzoek aannemen. En daaruit
kan je zien, dat het nog lang niet zoo gemakkelijk is om een weg van een huis
naar een school te meten. Laat Dirkie daarom maar 3 jaar in Delft studeeren
en laten ze hem dan naar Capelle of naar Nieuwerkerk sturen om te meten hoe-
ver de huizen van de school af zijn’.

Zelf geboren in Capelle en wonend in Nieuwerkerk aan den IJssel mag ik ver-
onderstellen dat de bewuste kinderen rooms-katholiek waren. Nieuwerkerk had
toen (aan de ’s-Gravenweg) een school van die richting en Capelle niet, terwijl
ook daar wel protestant-christelijke- en openbare scholen waren. En de afstan-
den kloppen dan nog ook, zo durf ik na ruim 40 jaar ‘Delfts landmeten’ te zeg-
gen….

Adri den Boer
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Rooms-katholieke kerk en -school aan de ‘s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. 
De St. Josephkerk van 1898 is in mei 1992 afgebroken. 

Ansichtkaart: collectie Adri den Boer.



JAArLiJKs ‘DAGJe uiT’ VriJwiLLiGers HVC
Woensdag 16 september 2015 bracht de bus ons naar de historische ves-
tingstad Brielle, gelegen op het voormalige eiland Voorne. Na aankomst
werd de dag begonnen met koffie en appeltaart in eet- en biercafé 
‘’t Kont van het Paard’, gevestigd aan de Kaatsbaan in het oude centrum
van het plaatsje. Daarna, het regende een beetje, werden we in groepjes
verdeeld en gingen we op pad met een gids voor een stadswandeling van
1,5 uur door de smalle straatjes van Den Briel met heel veel monumenta-
le panden, trapgeveltjes en de prachtige tuin rond het ‘Asyl voor Oude
en Gebrekkige Zeelieden’. Kortom er was genoeg te zien.

De lunch werd geserveerd in
Brasserie Hotel ‘de Nymph’
aan de Voorstraat, een huis
met een rijke historie, ge-
bouwd tussen 1585 en 1592.
Wel aten we van moderne
vierkanten borden met bruine
boterhammen belegd met ham,
kaas, salade en een kroket.
Verder koffie, thee of melk. Na
deze voortreffelijke lunch
werd een bezoek gebracht aan
de Grote of Sint-Catharijne-
kerk uit de 15e eeuw, van oor-
sprong een Rooms-Katholieke
kerk, nu in gebruik bij de Pro-
testantse Gemeente Brielle.
Het zou oorspronkelijk het grootste kerkgebouw van Holland worden, maar
door geldgebrek kon het gebedshuis en de toren niet worden afgebouwd. De
kerk heeft mooie gebrandschilderde ramen, een prachtig orgel en een houten
plafond, waardoor er een goede akoestiek is. Dit werd door een van de gidsen
gedemonstreerd door een lied aan te heffen. Na de rondleiding door deze kerk
gingen we naar het Historisch Museum Den Briel aan de Markt, waar een ex-
positie was over de Tachtigjarige oorlog. Fantastisch! Ook hier weer een leuke
en boeiende uitleg.
Om vier uur was iedereen wel aan een ‘afzakkertje’ toe. Dat werd genuttigd,
daar waar we de dag begonnen waren, bij ‘’t Kont van het Paard’. Rond half
vijf liepen we via de Voorstraat weer naar het parkeerterrein waar de bus ge-
reed stond die ons weer naar Capelle aan de IJssel bracht. Daar arriveerden we,
een beetje moe maar voldaan, om tien over half zes.
Een compliment voor Anna Swets, die deze leuke, leerzame en boeiende dag
georganiseerd heeft !!! Marijke Heere
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Rondleiding door de tuin van het ‘Asyl voor Oude en
Gebrekkige Zeelieden’. Foto: Cees Hartmans.



eeN weLGeLeGeN buYTeN-PLAATs
Moeilijk te achterhalen is waar ruim twee en een halve eeuw geleden de
ingezetenen van het kerkdorp Capelle op d’IJssel woonden. Na inzage
van de doopboeken van de toen zo geheten ‘Nederduitsche Gereformeer-
de Kerk’ wisten we echter aanzienlijk meer. Het was dominee Theodorus
Paludanus (1705-1759), van 1742 tot aan zijn overlijden hier ter plaatse
predikant, die bij het gedoopte kind tevens het domicilie schreef. Net als
vandaag de dag zeiden Capellenaren destijds: ‘ik woon in de Oude
Plaats, op ’t Dorp, aan de ’s Gravenweg, of in Keeten’, terwijl andere be-
namingen zoals: in ’t Oostende van ’t Dorp, op ’t Kerkhof - daar woonde
de doodgraver - of aan den Achterweg, in onbruik zijn geraakt. Zo woon-
den in het plassengebied hoofdzakelijk vissers, rietsnijders en turfgra-
vers, en aan de IJsseldijk of ’s-Gravenweg kwam men weer andere beroe-
pen tegen. Voor de beeldvorming heel belangrijk.
In 2008 verzocht een kerkhistoricus mij, omdat deze predikant zo weinig be-
kendheid genoot, een korte schets over diens leven en ambtelijk werk te schrij-
ven. Het  intensieve onderzoek dat daarop volgde, leidde helaas niet tot het ge-
wenste resultaat. Het niet kunnen opsporen van zijn belangrijke pennenvrucht,
het in april 1737 te Alkmaar uitgegeven eerste deel van de Heidelbergse Cate-
chismus, wierp daarvoor een niet te doorbreken barrière op. Zonder inzage van
dit werk met de bijbehorende verklaring kan men geen eerlijke omschrijving
van zijn prediking geven. In 1785 werd dit boek voor het laatst genoemd in een
veilingcatalogus van de bibliotheek van een overleden ambtgenoot. Het is dus
niet verwonderlijk dat dit anno 2015 niet meer voorkomt in het digitale zoeksy-
steem ‘picarta’, waarin de titels geregistreerd staan van theologische boeken
die universitair bezit zijn. Tijdens dit onderzoek werden wel enkele historische
feiten gevonden die thuishoren in onze plaatselijke geschiedenis. Doelgericht
zijn deze onderzocht, met als uitkomst datgene wat hieronder is vermeld.
In 1727 had het hoogheemraadschap Schieland een verbod uitgevaardigd dat in
een strook van 100 rijnlandse roeden (± 375 meter) ter weerszijden van de 
’s-Gravenweg niet mocht worden verveend. Het heeft echter alle schijn dat
men de legakkers daarna toch begon weg te venen waardoor wegen en kaden
geen bescherming meer hadden tegen de golfslag van het water. Dit valt ten-
minste af te leiden uit de nieuwe kaart van Schieland van rond 1740 en de ka-
dastrale minute van 1832. Zo laat de laatste de doorbraken zien van de in de
polder Hoogdorp gelegen Capelse kade, terwijl de kadastrale ‘Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafel der Grond-Eigenaren’ de daartussen liggende stukken om-
schrijft als ‘Kade als Bosch, Kade-Weiland en Weg als Weiland’. Beduidend
minder was er over van de Ketense kade die gedeeltelijk in de Middelmolen-
polder lag. Daarvan lagen dichtbij de Achterweg nog twee kleine aaneengeslo-
ten perceeltjes van elk 5½ are groot, met als soort eigendom ‘kade als Bosch’
en ‘kade als rietland’. Wel lag in het verlengde hiervan tot aan de bovenge-
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noemde 100 roeden een strook rietland waarvan de wortels zich ongetwijfeld
onder de waterspiegel hadden vastgehecht aan de nog aanwezige ondergrond
van de kade. Daar ter plekke begon de scheidingsloot tussen de Ketense- en de
Middelmolenpolder en versprong, naar uitwijze van het oorspronkelijk kada-
straal plan, de Ketense kade naar de andere slootkant die in de Ketense polder
was gelegen en daarlangs naar de ’s-Gravenweg liep. Als deze kade nog had
bestaan zouden we deze tussen de bestaande huizen aan ’s-Gravenweg met
nummer 119 en 121 aantreffen. Na onderzoek kon worden vastgesteld dat op
het perceel van huis nr.119 in de loop van de 18e eeuw de buitenplaats ‘Buiten-
sorg’ was aangelegd. Zo vermeldde de Rotterdamsche Courant van 4 septem-
ber 1742: ‘Uyt de Hand te Koop, een extra Plaisante en welgelegen BUYTEN-
PLAATS genaemt BUYTENSORG, groot omtrent 1 en 1 half Mergen, zeer cier-
lyk beplant met allerley soort van Franse en andere Vrugten, Moes-Tuyn enz.
en daer op staende een extra Hegt, Sterk Heeren- Huyzinge, waer in 7 Schoo-
ne Vertrecken en nog een considerabel (= aanzienlijk) groote Kookkeuken en
verdere Apartementen, Koetshuys, Stailinge voor 4 à 5 Paerden en Tuynmans-
huys; benevens 3 Campen extra schoon VEENLAND groot omtrent 2 en 1 half
Mergen agter en naest deze Plaets gelegen aen ’s Graafweg onder de Jurisdic-
tie van Capelle, omtrent een uur gaens van de Stadt Rotterdam, even voor by
het Windaas (windas). Die gadinge hebben om de voors. Buyten Plaets en Lan-
deryen te koopen, kunnen zig addressere aen de Makelaers P. Martinius en
Hendr. van der Mey tot Rotterdam, en op de Plaats zelfs, die alle dagen van de
Gegadinge te zien is’. Wat onmiddellijk hierna heeft plaatsgevonden viel niet te

achterhalen, doch wel is bekend dat op
7 februari 1743 deze buitenplaats in
genoemde krant d.m.v. een soortgelij-
ke advertentie opnieuw te koop werd
aangeboden, nu met de toevoeging:
‘zedert weynig jaaren gebouwd en nog
considerabel (aanmerkelijk) vertim-
mert en verbetert; voorts in een Plaats
of Tuyn, Speelhuyse enz., alles na he-
dendaegse wyse geapproprieert’ (in-
gericht). Hoewel er van deze buiten-
plaats helaas geen pentekening of
schilderij is gevonden, kan aan de
hand van de omschrijving van deze en
later geplaatste advertenties en notari-
ële aktes van koop en verkoop wel een
beeld van worden gevormd. Ruim een
jaar na de laatste annonce kocht Mr.
Isaäc van Schinne, Regerend Schepen
te Rotterdam, op 8 april 1744 van de
heer Mizonnes de Coúteno (de voor-
naam ontbrak), koopman binnen Rot-
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terdam, de ‘Buitenplaats of Hofsteede genaamd Buitenzorg gelegen aan ’s Gra-
venweg onder de Jurisdictie van Capelle aan d’IJssel’. Voor hem duurde het
genot van deze bezitting echter kort, want in de laatste maand van datzelfde
jaar overleed hij te Rotterdam en werd aldaar begraven. Zijn echtgenote Ever-
dina de Jode, die in 1702 te Batavia het eerste levenslicht zag, bleef op dat mo-
ment met 5 minderjarige kinderen achter. Wie was deze Isaäc van Schinne?
Hij stamde uit een regentenfamilie die minstens zeven opeenvolgende genera-
ties meerdere VOC-bestuurders en staatsdienaren voortbracht en in 1831 uit-
stierf in de mannelijke lijn. Isaäc, in 1693 geboren te Rotterdam, was eertijds
advocaat-fiscaal Nieuw Oost Indië, onderkoopman V.O.C., Schepen van Bata-
via en Raad ordinaris van Nederlands Indië. Aan zijn verblijf te Capelle - hij
was toen inmiddels Schepen van Rotterdam - was een uitermate bewogen peri-
ode in Indië voorafgegaan. Juist toen hij deel uitmaakte van de Raad van Indië
kwamen de Chinezen, die in grote getale hun voet op Java hadden gezet, in op-
stand. Omdat velen van hen geen bestaansmiddelen konden vinden, veroor-
zaakten ze voor de autochtone bevolking veel overlast. Om die reden stelde de
Gouverneur-Generaal  Adriaan Valckenier, de ‘wettigen Opperlandvoogd’ van
de Raad van Indië, op 9 oktober 1740 deze Raad voor, de ‘stad van Chineezen
te ruimen’. Tijdens die vergadering nam de bevolking van Batavia het heft ech-
ter zelf in handen en vermoorde 10.000 Chinese mannen, vrouwen en kinderen,
waaronder vele onschuldigen. De twisten over de schuldvraag werden hierna
steeds heviger en op 6 december kwam het in een’onstuimige vergadering van
den Raad van India’, tot een uitbarsting. Vooral Van Schinne, die met twee an-
deren tegenstand bood aan Valckenier, moest het ontgelden. Hij werd onder mi-
litair arrest gesteld en als criminele gevangene door gewapende manschappen
naar zijn huis gebracht en bewaakt. Hierna gaf Valckenier bevel dat de drie, elk
met een apart schip en onder militaire bewaking, voor berechting op transport
naar Holland moesten worden gesteld. Op 26 september 1741 kwam Van
Schinne met zijn gezin als laatste met het ‘retour schip Watervliet’ op rede van
Texel aan. Nadat de ‘Heeren Zeventienen alle voor en tegenstukken gelezen
hadden, en zich voldoende ingelicht rekende’, werd de ‘opzending’ van 
Mr. Isaäc van Schinne en mede Raden, ‘beschouwd of hetzelve nooyt was geda-
en nog ondernomen’. Later is Valckenier voor zijn optreden berecht. Zoals ge-
zegd was het verblijf van Van Schinne te Capelle van korte duur, dat van zijn
vrouw slechts enkele jaren langer. Op 24 oktober 1749 bepaalde de ziek zijnde
Everdina de Jode bij testament ‘dat haar doode lighaam niet te Rotterdam zal
mogen werden begraven, maar begraven zal moeten werden op zoodanige an-
dere plaatze als zy nader zal komen te bepalen’. In haar laatste wil gedacht zij
tevens haar dienstmaagd Juliana van Nias. Wanneer deze haar erflaatster tot
haar overlijden zou oppassen en daarna geen huwelijk aanging en eerlijk leef-
de, dan ontving zij van de erfgenamen jaarlijks honderd gulden. Op 20 decem-
ber 1749 overleed ze op haar buitenplaats Buitensorg.
Voor het afscheid van de kinderen Van Schinne van Capelle werd hun wens
vervuld zoals de ‘Maandelyke uittreksels of Boekzaal der Geleerde Waerelt’
van mei 1750 onder het kopje ‘Schielandt’ vermeld: ‘Kapelle aan den Yssel.
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Den 26 April is hier de volgende, ten platten Lande ongewone, doch hartroe-
rende, plechtigheit geschiedt. Onder enen toevloedt van talloze Christenhoor-
ders, zijn des namiddags, drie Oost-Indische Heidenen, een Mans en twe
Vrouwspersonen, door den H. Doop in Godts Kerke ingelyft. ’t Waren Bedien-
den, overgebleven ten Sterfhuize van den Wel Ed. Mevrouwe Van Schinne, die
in ’t einde des voorledenen jaars op Haar Ed. Buitenplaatse hier overleden, en
in onze Kerke begraven is. Nademaal nu hier het pryswaardig voornemen van
de Godtsdienstbehartigende Aanzienlyke Familie was, dat deze Menschen,
voor der zelver afscheidt, tot Ledematen gedoopt en aangenomen wierden, oor-
delende (volgens de woorden van enen vriendtlyken Brief, daar over aan
D.(dominee) Paludanus geschreven door den Wel Ed. Gestrengen Heer, Mr. I.
van Schinne, Substituut-Griffier in den Domainraadt van zyne Doorluchtige
Hoogheit, den Here Prince van Oranje en Nassauw, enz. enz. enz.) dat dit de
grootste beloninge was, die hun gegeven kon worden voor hunne goede dien-
sten; zo zyn dezelve enen geruime tydt in de grondtbeginselen der Christelyke
Lere dagelyks wel onderwezen, en door de onvermoeide naarstigheit van hun-
nen Catechizeermeester Jakob van der Laan, oudt Ouderling dezer Gemeente,
dermate, onder Godts medewerkende Genade, gevordert, dat zy, na ettelyke
voorgaande beproevingen van den Predikant, eindelyk, in de tegenwoordigheit
van twe Ouderlingen, ene alzins voldoende, ja de verwachtinge te boven stre-
vende belydenis des Geloofs gedaan hebben, en met vele aandoeningen en bly-
schapstranen, in de gemeenschap der Heiligen ontfangen zijn. […]’. In het
doopboek had de predikant o.a. opgetekend: ‘Drie Bejaerden gedoopt, zynde
Oost-Indianen, bedienden van wylen den weled. Heer en Mevrouw van Schin-
ne, […]. ‘De Namen hun gegeven zijn geweest: Marcus, Johanna en Magdale-
na’. Hierna werd hun geliefde buitenplaats te koop aangeboden middels een
advertentie in de Rotterdamsche Courant van 2 juni 1750. ‘Juffrouw Adriana
IJsekock’, de echtgenote van dominee Hermannus Bruining, predikant van de
Gereformeerde Gemeente te Rotterdam mocht zich na betaling van vijfduizend
en achthonderd gulden op 16 juni 1750 de nieuwe eigenaresse noemen. Ruim
31 jaar had deze familie het genot van dit bezit, doch op 8 september 1781 na
het overlijden van haar man, verscheen een advertentie in de hier boven ge-
noemde courant dat makelaars op 18 september aanstaande ‘publyk veilen en
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verkoopen, een zeer aangenaam gelegen en welaangelegde Buitenplaats, ge-
noemd Buitenzorg , met deszelfs weldoorbouwd Heeren-Huis, voorzien van
verscheiden Vertrekken, Koetshuis, Stalling, Tuinmans-woning-Salon enz.
Speelhuis, Moestuinen en Erven, beplant met de beste Vruchtbomen, en voorts
met alles wat tot een welaangelegde Buitenplaats vereischt word; leggende aan
’s Gravenweg in de Ketensche Polder onder Capelle op d’Yssel, met stukken
Land daar agter gelegen, verongeldende voor drie Morgen drie Hond, met nog
een stuk Land, gelegen als voren, strekkende van ’t vorige Land af Noord op ter
lengte van agt Roeden: breeder zoo als by de Biljetten is gemeld. […]’.
In de akte van 27 oktober 1781, tijdens de veiling van goederen van wijlen do-
minee Hermannus Bruining, werd ‘voor de wel Edele Agtbare Heeren Schout
en Schepenen ter vierschare dezer Stad, midsgaders voor den Ed. Agtb. Gereg-
te van Capelle op d’Yssel respectieve en aldaar op de gewoone wyze voor en in
name van hen Comparanten in qualite voorens te transporteeren en in vollen
vrijen Eigendom over te dragen de navolgende perceelen, te weten: Aan de he-
ren Pieter van Cappellen en Dirk Sevenbergen een Buytenplaats genaamd Bui-
tenzorg […] met de stukken land daar agter aan gelegen volgens de laatste
gift’. Tot wanneer deze twee heren het genot van deze bezitting kenden kon
niet worden achterhaald omdat tot nu toe diverse Capelse akten van koop en
verkoop uit het begin van de 19e eeuw onvindbaar zijn. Naar alle waarschijn-
lijkheid was Leendert Breur hun rechtsopvolger. Dit valt af te leiden uit de Rot-
terdamsche Courant van 9 november 1802 waarin over de betreffende buiten-
plaats stond aangekondigd:’Uit de hand te koop, een Bouwmans-woning met 17
Morgen en 500 Roeden best wei en Hooiland […] te bevragen bij Leendert
Breur aldaar’. Deze poging bleek evenwel vruchteloos, want twee maanden la-
ter verscheen opnieuw in voornoemde courant: ‘Publyke verkooping, te Cap-
pelle op d’Y ssel, op Heden den 6 January 1803, ’s avonds ten 5 uren, ten Hui-
ze van D. van Lange, aan het Hek, ten half wegen aan ’s Gravenweg, van een
Bouwmanswoning, Zomerhuis, twee Schuren, zes Roede Berg, verdere Betim-
mering en Erve genaamd Kent Uw Zelven, met zes partyen, zoo allerbest Wey-
als Hooyland, mitsgaders een party Veen-
land, staande en leggende in Keeten-Pol-
der, in Cappelle op d’Yssel voorsz. aan ’s
Gravenweg; moetende de Landeryen in al-
les te samen verongelden voor 17 Morgen

HVC Nieuwsbrief winter 2015 pagina 108

Uit het Kadastrale minuutplan van 1832 is het
fragment gelicht, waar o.a. bij perceel 1185 af te

leiden is, dat het dezelfde gebouwen waren met de
tuinarchitectuur, welke ooit tot de luisterrijke bui-
tenplaats Buitenzorg behoorde van Mr. Izaäc van
Schinne en rechtsopvolgers. Ook de boerderij ’s-
Gravenweg 101 (1609) is weergegeven waarin
sinds 1969 het scoutcentrum gevestigd is. Deze

had in 1832 het perceelnr. 1197.



500 Roe; doch zynde by Meting  groot 19 Morgen 175 Roe; hebbende de voorn.
Woning een alleraangenaamst uitzigt op ’s Gravenweg; leggende, in alles zeer
aangenaam en gelegen, slechts één uur van Rotterdam; zeer geschikt tot een
Buitenverblyf; breeder by Biljetten vermeld. Nadere onderrigting te bekomen
by den Eigenaar L. Breur(e) en den Notaris D. Kley, te Cappelle meergemeld;
alwaar de Veil-Conditien, Heden, te zien en te lezen zijn’.

Middels een verwijzing in een notariële akte van 12 april 1817 naar Leendert
Breur is bekend, dat deze de hier boven vermelde boerderij op 2 mei 1803 ver-
kocht aan Pieter Ham, terwijl diezelfde akte vermeldt dat diens zoon Jacob
Adriaan Ham in 1817 deze boedel voor acht duizend gulden aan Jacob Corne-
lis Jantzon van Erffrenten van Capelle van de hand doet. Deze laatste accep-
teerde onder andere de vollen en vrije eigendom van ‘Een Bouwmanswoning
Nr 154 met deszelfs zomerhuis, twee schuren Een Zes roeden Berg (hooiberg)
verdere betimmering en Erve met de bepoting en beplanting daarop staande,
staande en liggende aan ’s Gravenweg in de Keetensche Polder te Cappelle op
d’IJssel voornoemd. […] ten oosten Cornelis Willem en Jan van den Berg en
ten Westen Ary van Cappellen’. Het land van Van Cappellen, dat heden als par-
keerplaats dient, lag dus tussen de voormalige buitenplaats en de boerderij
waarin nu het scoutcentrum is gevestigd. Vrij nauwkeurig kon worden vastge-
steld tot wanneer deze boerderij met schuren en hooiberg in gebruik is geweest,
want als in de periode van 1832-1835 op het kadastrale minuutplan een per-
ceelnummer rood stond onderstreept, had er een verandering plaats gevonden.
Dit was het geval bij het perceelnummer 1185 van de voormalige buitenplaats.
Naar uitwijze van de ‘Suppletoire Aanwijzende Tafel der Grond-Eigenaren’,
die in werking trad na de oprichting van het Kadaster, was dit perceel ook ver-
nummerd in’1383’ met als soort eigendom ‘Erf’. Tevens was bij dit nieuwe
nummer op de 1e opgemaakte hulpkaart van sectie A geschreven: ‘Dit perceel
is door afbraak alleen van gedaante veranderdt’. Uit deze bevindingen kan dus
de conclusie worden getrokken dat de voormalige Hofstede, stalling en het
tuinmanshuis, later in gebruik als ‘bouwmanswoning met deszelfs zomerhuis en
schuren’ rond 1832 zijn ‘afgebrokenen’.

Kees Klomp

Geraadpleegde bronnen
- Gemeentelijk Archief Rotterdam:Oud Notarieel Archief: nr.1581. Nr.2257 / 489 t.e.m.

492. Nr.2271 / 316 en 321. Nr.2347 / 271 t.e.m. 273. Nr.2788 / 43. Nr.3462 / 716 en
717. 

- Nederlandse Hervormde Kerk Capelle aan den IJssel, doopboek van 1742 en 1750. 
- Vada Archieven BV te Nijverdal: Nr. 3127 van het Gemeentelijk Archief Capelle aan

den IJssel.
- Koninklijke Bibliotheek: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 1895 nr.01, ingang

1014 B1, en de Boekzaal der Geleerde Waereld van april 1737.
- Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel.
- Kadastrale Atlas Zuid-Holland Krimpen aan den IJssel.
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eXPOsiTie ‘10 JAAr beeLDbANK iN CAPeLLe’ 
Vrijdag 11 september 2015 presenteerden de vrijwilligers van de HVC-
Beeldbank een nieuwe expositie met als titel ’10 jaar Beeldbank in Capel-
le aan den IJssel (2005-2015)’. De expositie werd geopend door de beken-
de persfotograaf Roel Dijkstra, daarbij geassisteerd door de man die be-
roepsmatig meerdere decennia alle hoeken en gaten van Capelle aan den
IJssel fotografeerde: Han van Senus.
Het was die vrijdagmiddag gezellig druk in het museum, meer dan vijftig men-
sen gaven kleur aan de officiële opening. Bestuurslid Anneke Scheffer maakte
van de gelegenheid gebruik om direct na haar welkomstwoorden de vrijwilli-
gers van de Beeldbank te bedanken voor het inrichten van de expositie en stil
te staan bij het stoppen van Bram van Bochove als coördinator van de Beeld-
bank. Zij bedankte Bram voor het werk dat hij ruim 10 jaar in deze functie be-
langeloos en met grote toewijding voor de HVC had verricht en vertelde dat
het bestuur zich gelukkig prees dat hij als vrijwilliger bij de Beeldbank actief
blijft.
De expositie is zoals de titel laat zien, ingericht naar aanleiding van het 10-ja-
rig jubileum van de HVC-Beeldbank (2005-2015) en toont een selectie van
oude en jonge historische foto’s van Capelle aan den IJssel binnen de thema’s
‘Wonen, Werken en Recreëren’, afkomstig uit de collecties van de HVC, de ge-
meente en particulieren. Daarnaast zijn er unieke films te zien met topografi-
sche- en nostalgische beelden uit het vroegere en recentere verleden van Capel-
le, alsmede oude fotoapparatuur- en curiosa.
De expositie is tot en met zaterdag 13 augustus 2016 te bekijken in het Histo-
risch Museum. Het museum, gevestigd in het voormalig ketelhuis van het ge-
maal Jan Anne Beijerinck aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel, is ie-
dere zaterdag geopend van 13
tot 16 uur. Op ‘Museumdag’
2 april 2016 en ‘Molen & Ge-
malendag’ 14 mei 2016 is het
museum geopend van 10 tot
16 uur.

Paul Weyling
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De CAPeLse KADe
In de HVC Nieuwsbrieven 2014 nummer 3 en 2015 nummer 2 waren ar-
tikelen gewijd aan dit onderwerp. Omdat schrijver Wout Oudijk in het
tweede artikel vraagt om reacties op zijn artikel reageer ik hier op de in-
houd van zijn bijdrage. Vervolgens volgt nog informatie over de verdere
geschiedenis van de Capelse kade.
Voor wat betreft het
artikel in HVC
Nieuwsbrief 2015
nummer 2 kan ik
kort zijn: ik ben het
geheel eens met de
conclusies van de
schrijver. Deze stem-
men ook geheel
overeen met hetgeen
ik daarover schreef
in het eerste hoofd-
stuk van ‘Het boe-
renerfgoed van Ca-
pelle aan den IJssel’.
De kaarten op pagina
6 en 7 van dat boek
ondersteunen volle-
dig zijn betoog.
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De waterpartij in Oostgaarde, grens tussen Denemarken
(links) en Noorwegen (rechts) voor wat betreft de straatnamen.
Rechts langs de groenstrook rechts (Noorse zijde) loopt het
Fjordenpad. Op de achtergrond flatgebouw Beemsterhoek.

Foto links: De linker zijde van deze kavel is de Capelse kade tussen Abram van Rijckevor-
selweg en ’s-Gravenweg. De huizen op de achter-grond zijn ’s-Gravenweg 313, 315 en
317, met links daarvan het parkeerterrein van de Capelse Golf- en Countryclub. Op de
voorgrond de nog steeds aanwezige dam in de noordelijke bermsloot van de spoorbaan.

Foto rechts: het Fjordenpad, met op de achtergrond de Beemsterhoek
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Die instemming betreft ook het door Wout Oudijk gestelde over de ‘spoorput’,
gegraven voor de aanleg van de spoorlijn Utrecht - Rotterdam die in 1855 door
de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) werd geopend, de der-
de spoorlijn van Nederland. De beschermende grondstroken langs (maar bin-
nen) de grenzen van de kavel zijn ongetwijfeld vereist op grond van de erva-
ring die men had met de schade door golfslag aan de kades die na de turfwin-
ning nog waren overgebleven tussen de verveende poldergedeelten (zie kaart
op pagina 14 van genoemd boek). Deze eisen zullen terug te vinden zijn in de
overeenkomst d.d. 8 juni 1853 van het ambacht Capelle met de NRS, aanwezig
in het archief van het hoogheemraadschap onder nummer OAS 2579 (door mij
nog niet geraadpleegd). Een vergelijkbare grondput is ook nog te vinden bij de
‘scheve overweg’ (archief nr. OAS 3147; idem). Ook tegenover de Kanaalweg
is er zo’n grondput geweest, verdwenen bij de aanleg van de Rivierweg en de
Merelwijk.
De vraag van Wout Oudijk over de bocht van de Capelse kade om de woningen
’s-Gravenweg 313, 315 en 317 heeft ook mij vaak bezig gehouden, zonder ech-
ter een verklaring te kunnen vinden. Deze bocht staat al aangegeven op de
Schielandkaart van 1611 van Floris Balthasarz. (pagina 6 van genoemd boek).
De bocht kàn al dateren van de doortrekking van de Capelse kade voor de
tweede slag van de ontginningen, maar kan natuurlijk ook later (vóór 1611)
zijn gemaakt bijvoorbeeld ten behoeve van een juist op die plek te realiseren
‘bouwhuis’. Ook bij de Leendert Pier Huigen Kae (= Keetense kade) staat op
genoemde kaart een kleine vergelijkbare (?) bocht aangegeven (nu is daar ’s-
Gravenweg 121, tegenover ‘De Bloemenplantage’). 
Vanaf 1832
De Capelse kade heeft tot 1832 dienst gedaan als waterscheiding tussen de pol-
ders Middelmolen en Hoogdorp, althans voor wat betreft het gedeelte zuidelijk
van de ‘s-Gravenweg. Het noordelijke deel van alle drie de Capelse polders
was tot op een 350 à 400 meter van de ’s-Gravenweg verveend tot plassen, en
de kaden ertussen waren grotendeels weggeslagen door de golfslag. 
Op 24 oktober 1831 is één van de beide (wip)molens van de polder Middelmo-
len afgebrand. Dat was aanleiding voor de drie polderbesturen om samen de
waterhuishouding in het gezamenlijke gebied te bezien. Besloten werd tot een
fusie per 1 januari 1832 tot ‘De Verenigde Polders en ’t Slot te Cappelle op de
IJssel’, meestal kortweg aangeduid als ‘de Gecombineerde Polders’. De afge-
brande molen werd herbouwd als stenen molen en de vier molens van de com-
binatie zouden samen het totale gebied gaan bemalen. De waterscheidingen
zouden daarvoor moeten worden doorbroken om de drie dwarsweteringen van
de polders met elkaar in contact te brengen. Voor de Capelse kade betekende
dat het maken van een verbinding tussen de ‘Middelwatering’ van de polder
Middelmolen met de ‘Molenwetering’ van de polder Hoogdorp (en verder).
Beide weteringen lagen echter niet in elkaars verlengde.



Bovenstaande kaart laat (wel wat onduidelijk) zien dat er ter plaatse van de Ca-
pelse kade een verbinding is gemaakt tussen de Middelwatering van de Mid-
delmolenpolder en de Molenwetering van de Hoogdorppolder. Zeer actueel
dus, want die verbinding moet dateren uit het jaar van de polderfusie, het jaar
waarin ook deze kadastrale kaart is gemaakt! 
Het is interessant te bezien waar het stukje Capelse kade lag dat voor deze ver-
binding is vergraven en wat daarvan in de huidige situatie nog is terug te vin-
den.
Op de volgende pagina vier opeenvolgende topografische kaarten als te vinden
op de website www.watwaswaar.nl. De kaartuitsneden zijn zodanig gekozen dat
links nog de Kerklaan is te zien en rechts de ‘vierde mient’. 
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Montage van de (eerste) kadastrale kaart
(óók uit 1832!) van het meest oostelijke
deel van de polder Middelmolen (links)
met het westelijke deel van de polder
Hoogdorp (rechts). Beide kaarten tonen
alleen het zuidelijke deel van beide pol-
ders: de ’s-Gravenweg loopt langs de bo-
venrand. Onderop de kaart de Holland-
sche IJssel met linksonder de bijna haak-
se bocht die tegen 1940 werd
afgesneden. 

Middenonder de boezem van de
(wip)molen van de polder Hoogdorp, la-
ter aangeduid als Paradijssel. De molen
stond ongeveer waar nu de St. Francis-
baai uitkomt op de Zuiderbreedte. Ge-
heel rechts is de ‘vierde mient’ te zien, de
hoofdwatergang die in het midden van de
polder Hoogdorp het overtollige water
van de polder naar deze molen voerde.

De spoorput is op deze kaartmontage
niet zichtbaar: die kwam pas in
1853/1854 in de meest oostelijke van de
kavels van de polder Middelmolen, vanaf
het spoortracé (hier ca. 115 m zuidelijk
van de ’s-Gravenweg) tot aan de Middel-
watering. 



Bij vergelijking van de kaarten van 1958 en 1969 blijkt dat in die tussentijd een
gedeelte van de Middelwatering is verlegd: tussen Kerklaan en Fluiterlaan
loopt deze nu langs de Duikerlaan. Die verlegging is ‘buiten’ ook nog waar-

HVC Nieuwsbrief winter 2015 pagina 114

Topografische kaart 1958. 
De spoorlijn is verdwenen, 
het baanlichaam is er nog.

Topografische.kaart 1969. 
Middelwatering is gebouwd. West van de
Fluiterlaan is de Middelwatering nu direct

langs de Duikerlaan gelegd.

Topografische kaart 1981.
Oostgaarde is gebouwd (m.u.v. aan De Li-
nie en Hollandsch Diep). De Linie ligt
deels waar begin Molenwetering lag.

Topografische kaart 1936. 
Er is nog geen verschil met de 

situatie in 1832.



neembaar, zoals onderstaande foto laat zien. Als men bij de Pallieterburght naar
de noordelijke waterkant kijkt is zichtbaar dat een stukje van die waterkant nog
in de oude richting wijst, de richting van het niet verplaatste meest oostelijke
deel van de Middelwatering.
De kaart van 1981 laat zien waar dat meest oostelijke stukje van de Middelwa-
tering is terug te vinden: langs de zuidkant van de woningen aan de Silkeborg.
Daar loopt een vrij kort fietspad met aan beide zijden water, aan de noordzijde
water grenzend aan de tuinen en aan de zuidzijde een slootje grenzend aan het
terrein van het metroviaduct en de bebouwing aan De Linie. Dat ‘slootje’ nu
blijkt het restant van dit laatste deel van de Middelwatering te zijn. Dat blijkt
behalve uit zijn plaats ook uit de functie die het heeft in het watersysteem van
dit deel van Schieland. Op de website van het hoogheemraadschap (www.schie-
landendekrimpenerwaard.nl) is namelijk met enig zoeken een kaart van het
watersysteem van Schieland te vinden waarin voor dit watertje de functie
‘hoofdwatergang’ is aangegeven. Het water langs de Silkeborgtuinen heeft als
functie ‘overige watergang’. Dankzij de bruggetjes in het fietspad stroomt ove-
rigens het merendeel van het water door deze ‘overige watergang’. 
Het ‘slootje’, nauwelijks meer dan de noordelijke slootkant van de oorspronke-
lijke Middelwatering, komt uit op het verlengde van de spoorput. Hier is ook
nog het laatste stuk van de zuidelijke slootkant van de Middelwatering te zien,
zij het met een vernieuwde beschoeiing. Daar blijkt ook dat (zie de brug in de
Bisletweg) de dam tussen Middelwatering en spoorput is weggehaald. De
spoorput zelf, oorspronkelijk een geïsoleerde waterpartij, is nu ook een hoofd-
watergang in het watersysteem geworden, zoals de genoemde kaart van Schie-
land aangeeft. 
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De Middelwatering
gezien vanaf het
bruggetje bij de
Duikerlaan. Op de 
voorgrond het
(langs de Duiker-
laan) verlegde deel.
Rechts van de me-
tro-kolommen is de
slootkant nog op de
oude plaats geble-
ven.



En hier zijn we dan weer bij het Fjordenpad. In het verlengde van het Fjorden-
pad lag dus vanaf zuidkant Bisletweg de in 1832 gemaakte verbinding tussen
de Middelwatering van de Middelmolenpolder en de Molenwetering van de
Hoogdorppolder (en verder). Deze waterverbinding was ongeveer 65 meter
lang, hetgeen betekent dat het einde ervan op de huidige De Linie lag. Op dit
punt begon dus de Molenwetering in oostelijke richting en liep de Capelse kade
ongeschonden verder naar de Groenedijk. 
Ongeschonden, nog ruim 130 jaar, want in 1965/1966 begon de aanleg van de
wijk Oostgaarde en daarbij ging het hele gebied tussen Couwenhoekseweg en
Klaas Klinkertkade op de schop. Het enige dat deze ingreep vrijwel onveran-
derd overleefde waren de spoorput en het stuk Capelse kade waarop nu het
Fjordenpad loopt.

Hans Bolkestein

De foto’s bij dit artikel zijn van de auteur, 
de kaart op pagina 113 is bewerkt door Cees Hartmans.
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Begin bij de Cou-
wenhoekseweg van
het fietspad zuide-

lijk langs woningen 
Silkeborg. Links die

woningen met het
water daarlangs.
Rechts langs het 

fietspad het slootje
dat het restant is

van dit deel van de
Middelwatering.

De volgende aflevering van de HVC-Nieuwsbrief (Voorjaar 2016),
verschijnt begin maart. 
Kopy inleveren uiterlijk 15 februari 2016 bij de (waarnemend) eind-
redacteur Paul Weyling: paul.weyling@ziggo.nl
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Foto: Cees Hartmans.
Oorspr. functie: Woonhuizen.
Huidige functie: Woonhuizen.
Omschrijving: Paar gespiegelde twee-onder-één-kap woningen; opgebouwd 

uit begane grond en dakverdieping met vliering. 
Rechthoekige plattegrond, lengte-as evenwijdig aan de weg. 
Entrees in voorgevel.

Gevels Voorgevel: houten rabatdelen. Kopgevels afgewerkt met 
schubachtig materiaal. 

Vensters/deuren: In voorgevel samengestelde vensters met roedeverdeling. 
Oorspronkelijke voordeuren met ruitjes en panelen. 
In dakkapel ramen met horizontale roeden.

Dak Zadeldak met dakkapel; rode Verbeterde Hollandse 
dakpannen. 
Windveren met licht gebogen beëindiging.

Bijz. bijgeb./hek: Nieuwe garage op achtererf.
Groenaanleg: Achtertuinen, kleine voortuin.
Motivatie: Waardevol vanwege authenticiteit (deuren en ramen zijn nog 

aanwezig, slechts enkele roeden verwijderd). 
Vrij zeldzaam als voorbeeld van houtbouw uit de eerste helft 
van de 20ste eeuw.

Bouwjaar: 1946.

Gemeentelijk monument 5 (gedeeld) 
Capelseweg 43-45 



CAPeLsweG 43-45, ‘De sPOOrHuiZeN’
Aan de westkant van de Capelseweg, direct ten zuiden van de Nieuwer-
kerkse Tocht, staan twee gespiegelde houten woningen onder één kap, die
vanwege hun uniciteit en historische waarde in 2004 op de gemeentelijke
monumentenlijst zijn geplaatst. Het betreft Capelseweg 43 en 45, welke
huizen begin 1946 in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS)
werden gebouwd als tijdelijke huisvesting voor de gezinnen van twee
ambtenaren die namens de NS waren belast “met het toezicht op de uit-
voering van werken ten behoeve van den aanleg van den Spoorweg Nieu-
werkerk-Rotterdam”.
Spoorweg Nieuwerkerk-Rotterdam
Met de aanleg van het nieuwe traject - gelegen in de Zuidplaspolder en de pol-
der Prins Alexander tussen de bestaande baan bij Nieuwerkerk aan den IJssel-
Kortenoord en het spoor van de Ceintuurbaan bij Terbregge - werd eindelijk
een begin gemaakt met de al decennia lang zo gewenste reconstructie van de
spoorweginfrastructuur in en rond Rotterdam. Nu als onderdeel van het op 11
december 1941 gepresenteerde Wederopbouwplan van ir. Wim Witteveen (Wil-
lem Gerrit, 1891-1979), een plan waarvoor de directeur van de Gemeentelijke
Technische Dienst van het gemeentebestuur van Rotterdam reeds vier dagen na
het verwoestende Duitse bombardement op de Maasstad van 14 mei 1940 op-
dracht kreeg. De order voor het realiseren van de circa 9 kilometer lange spoor-
dijk en ‘bijkomende werken’ ging na een onderhandse aanbesteding in januari
1942 naar Hollandsch Aannemersbedrijf Zanen Verstoep NV, welke firma was
gevestigd in Den Haag. De uit te voeren werkzaamheden bestonden onder an-
dere uit het dwars door het poldergebied graven en baggeren van een zoge-
naamd ‘cunet’, een sleuf van bijna 9 kilometer lang, 35 à 40 meter breed en 8
à 10 meter diep, die gevuld met zand moest gaan zorgen voor een stevige fun-
dering van de eveneens met zand tot stand te brengen spoordijk. Daarnaast
moest er veel grondwerk worden verricht bij het doorgraven van wegbermen,
het graven en dempen van sloten en het aanleggen van dammen, alsmede het
bouwen van een groot aantal kunstwerken, zoals duikers, tunnels en viaducten. 
Bouwaanvraag Capelseweg 43 en 45
De bouw van de ‘dubbele houten woonkeet’, zoals de twee houten woningen
onder één kap Capelseweg 43-45 aanvankelijk werden genoemd, viel onder de
‘bijkomende werken’ van ‘Bestek 94 N.S.’. Een plan dat een einde moest maken
aan ‘de spoorwegmisére’ rond Rotterdam, waarvoor de vergunning tot uitvoe-
ring door ‘den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw’ al op 30 juni
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CAPeLse MONuMeNTeN
door Paul weyling



1941 werd verleend. Bijna acht maan-
den later, op 24 maart 1942, ontving
‘den Edelachtbare Heer Burgemeester
van Capelle aan den IJssel’ een ‘aan-
vrage om vergunning‘ voor het op-
trekken van het ‘tijdelijke bouwsel’:
“Ondergeteekende N.V. Nederland-
sche Spoorwegen gevestigd te Utrecht,
Moreelsepark, verzoekt u, ingevolge
het Ketenbesluit 1924, vergunning tot
het oprichten van een dubbele houten
woonkeet, bestemd voor tijdelijke be-
woning door toezichthoudend personeel aan de Capelscheweg, kadastraal be-
kend Gemeente Capelle aan den IJssel, Sectie A No. 2153, …... Het werk wordt
uitgevoerd onder leiding van Afdeelingschef 1e klasse Ir. J.L.A. Cuperus (Jacob
Lucas Anthonie, 1896-1975) wonende te Utrecht. Utrecht 23 maart 1942’.De
bouwaanvraag was ondertekend door: ‘De Hoofdingenieur Chef Architectuur
v/d Werken Zuid, ir. S. van Ravesteyn’ (Sybold, 1889-1983), in die tijd samen
met architect ir. H.G.J. Schelling (Hermanus Gerardus Jacob, 1888-1978) ver-
antwoordelijk voor de ontwerpen van vele stations, seinhuizen, schakelstations
en goederenloodsen van NS in heel Nederland. Van Ravesteyn was een uniek
architect en stond bekend als de pionier van de gebogen lijn. Eén van zijn late-
re, laatste en grootste ontwerpen was het tussen 1954 en 1957 gebouwde Cen-
traal Station in Rotterdam, dat in 2008 werd gesloopt om plaats te maken voor
een nieuw, groter en moderner stationsgebouw. Naast zijn werk bij de NS dreef
Van Ravesteyn tevens een eigen architectenbureau. Zijn bekendste schepping
was de kort voor de Tweede Wereldoorlog door hem in zijn geheel ontworpen

Diergaarde Blij-
dorp in Rotter-
dam, het bekende
dierenpark met
rijk versierde ge-
bouwen en sierlij-
ke houten dieren-
verblijven, die ge-
lijkenis vertonen
met Van Raves-
teyn’s ontwerp
van ‘de dubbele
woonkeet’ Capel-
seweg 43-45.
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Ir. Sybold van Ravesteyn (1889-1983).

De ‘Spoorhuizen’.
Foto: Paul Weyling.



Bouwvergunning Capelseweg 43-45
Donderdag 9 april 1942, twee weken na ontvangst van de bouwaanvraag, liet
de Capelse gemeente-architect Catharinus van Hulsteijn (1886-1943) aan NS
weten: ‘Alvorens Uw verzoek, om vergunning voor den bouw van een dubbele
houten woonkeet in behandeling te mogen nemen, verzoek ik U inliggende for-
mulieren nauwkeurig te doen invullen, daarbij te voegen drie teekeningen van
de dubbele woonkeet en al deze stukken aan den Burgemeester dezer Gemeen-
te toe te zenden. De Capelscheweg is het eigendom van den Provincialen Wa-
terstaat en voor een vlotte afwikkeling van Uw verzoek, stel ik U voor tot toe-
gang naar het bouwterrein rechtstreeks vanaf den weg, een schriftelijk bewijs
over te leggen, dat recht geeft van overpad’. Het schrijven van Van Hulsteijn
(1886-1943), werd binnen een week door Van Ravesteyn beantwoordt met de
mededeling dat door ‘den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw d.d.
30 juni 1941 onder Nr. 22389 vergunning tot uitvoering van Bestek 94 N.S. is
verleend (Het maken van grondwerken met bijkomende werken ten behoeve
van den aanleg van den spoorweg Nieuwerkerk-Rotterdam D.P. gedeelte Nieu-
werkerk-de Hoofdweg). Aangezien het bouwen van bovengenoemde dubbele
woonkeet een onderdeel van Bestek 94 N.S. is (par. 40A) is het invullen der bij
Uw brief genoemde aanvraagformulieren voor goedkeuring bouwwerken niet
meer noodig. Het recht van overpad voor toegang naar het bouwterrein recht-
streeks vanaf den weg zal dezerzijds a.d. Provincialen Waterstaat worden aan-
gevraagd; na ontvangst zal ik U hiervan een schriftelijk bewijs doen toeko-
men’.

Dat Van Ravesteyn het vertikte de door Van Hulsteijn aan hem toegezonden
aanvraagformulieren in te vullen en toe te sturen, bleek vervolgens uit een brief
die burgemeester Jan Verloop (Johannis, 1882-1958) op 18 mei 1942 aan de
N.V. Nederlandsche Spoorwegen schreef: ‘Naar aanleiding van Uw verzoek
dd. 23 maart j.l. tot het oprichten van een dubbele houten woonkeet aan den
Capelscheweg op het perceel kadastraal bekend
gemeente Capelle aan den IJssel, sectie A.no.2153,
deel ik U mede, dat ik om administratieve redenen
geen beslissing kan nemen omdat bij het verzoek
niet is overlegd: een omschrijving in drievoud van
den aard en den vermoedelijken duur van het werk
of de werkzaamheden, in verband waarmee de
woonkeet zal worden gebezigd, zoomede opgaaf
van het aantal mannelijke en vrouwelijke personen,
en van de samenstelling van de gezinnen, die er in
zullen verblijven’. Verder liet Verloop weten dat hij
‘één der overlegde teekeningen aan den Provincia-
len Waterstaat van Zuid-Holland’ had verstuurd
‘ter verkrijging van een recht uitpad naar den Ca-
pelscheweg, die naar U bekend zal zijn, een provin-
ciale weg is. Telefonisch is mij inmiddels medege-
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Burgemeester Jan Verloop
(1882-1958).



deeld, dat dit uitpad zal worden verleend. Mocht het bewijs aan U worden toe-
gezonden dan dient dit onverwijld aan mij te worden doorgezonden, terwijl de
door mij afgestane teekening Uwerzijds door een nieuwe ware te vervangen’.
Mijn gunstig besluit kunt U, na ontvangst van de nog ontbrekende stukken, te-
gemoet zien. Mocht de urgentie van het werk onverwijlden bouw noodzakelijk
maken dan kan, in afwachting van de definitieve vergunning een aanvang met
de bouw worden gemaakt. In dit geval kunt U zich met den gemeente-architect
in verbinding stellen’. Was getekend: ‘De burgemeester van Capelle aan den
IJssel, ter waarneming van de taak van Burgemeester en Wethouders dier Ge-
meente’. (Nb: De burgemeester had op 1 september 1941 een geheel andere po-
sitie gekregen en voerde vanaf die datum in zijn eentje het volledige gezag
over de gemeente. Dit omdat op last van de Duitse bezetter de colleges van
B&W en de gemeenteraden in Nederland buiten werking werden gesteld.)
Van Ravesteyn koos na het burgemeesterlijk schrijven, ondanks de reeds door
‘den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw d.d. 30 juni 1941’ ver-
strekte vergunning, toch eieren voor zijn geld en liet wellicht met tegenzin Ver-
loop in een brief van 28 mei 1942 weten: ‘Hierbij doe ik u de gevraagde om-
schrijving in drievoud benevens een tekening ter vervanging van de door U aan
den provincialen waterstaat van Zuid-Holland gezonden teekening toekomen’.
Als aard van het werk noemde hij ‘Het uitvoeren van werken ten behoeve van
den aanleg van den Spoorweg Nieuwerkerk-Rotterdam. Duur van het werk:
circa 5 jaar’. Verder: De dubbele woonkeet zal bewoond worden door 2 amb-
tenaren welke belast zijn met het toezicht op de uitvoering van bovengenoem-
de werken. Het gezin van de eene ambtenaar bestaat uit man en vrouw, het ge-
zin van de andere ambtenaar bestaat uit man, vrouw en 2 kinderen’. Was gete-
kend ‘De Hoofdingenieur Chef Architectuur v/d Werken Zuid, S. van
Ravesteyn’.

Twee dagen na de ontvangst van de ontbrekende gegevens, op zaterdag 30 mei
1942, werd de vergunning voor het oprichten van ‘een dubbele houten woon-
keet aan den Capelscheweg’ verleend. Burgemeester Verloop stelde daarbij wel
een aantal voorwaarden. Zo moest de voorgevel van het pand 19,5 meter uit het
hart van de Capelseweg worden geplaatst, de beerput en septic-tank van gewa-
pend beton zijn en de inwendige doorsnede van het hoofdriool minstens 15
centimeter bedragen. Daarnaast moest elke woning van een huisnummer wor-
den voorzien. Andere eisen waren onder andere dat ‘wanneer het werk waar-
voor de woonkeet noodig is, namelijk bestek no. 94 N.S.: “het maken van
grondwerk met bijkomende werken ten behoeve van den aanleg van den spoor-
weg Nieuwerkerk-Rotterdam D.P. (Delftse Poort, na WOII Centraal Station),
gedeelte Nieuwerkerk-de Hoofdweg”, gereed is, moet de bewoning onmiddel-
lijk worden gestaakt’. En: ‘onmiddellijk na het staken van de bewoning moet
het bouwwerk worden afgebroken’. De vergunning kon vervolgens tegen beta-
ling van ƒ 23,60 (€ 10,73) vanaf 5 juni 1942 op het gemeentesecretarie aan de
Dorpsstraat worden afgehaald, zo liet secretaris Jan Biert (1889-1962) Van Ra-
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vesteyn weten. Er
verscheen echter
niemand, vandaar
dat op 17 juni
1942 de goedkeu-
ring voor de bouw
van de houten
woningen door de
gemeente aan de
NS werd toege-
stuurd. De reden
dat de vergunning
niet werd afge-
haald had onge-
twijfeld te maken met het op 3 juni 1942 door de Rijkscommissaris van het
door de Duitsers bezette Nederland (Arthur Seyss-Inquart, 1892-1946) aange-
kondigde bouwverbod. Als gevolg hiervan werden met ingang van 1 juli 1942
alle bouwvergunningen ongeldig verklaard. Tevens werd bepaald dat aan ge-
bouwen waarvoor reeds vergunning was verleend, maar waarvan de bouw op
het tijdstip van de bekendmaking van het bouwverbod nog niet was gestart,
niet mocht worden begonnen. De bouwvergunning voor ‘de dubbele woonkeet’
was dus even niet belangrijk meer voor NS, er mocht op last van de bezetter
voorlopig toch niet gebouwd worden. Daarnaast was als gevolg van het alge-
meen bouwverbod ook ‘den aanleg van den Spoorweg Nieuwerkerk-Rotter-
dam’ stil komen te liggen, waardoor de noodzaak voor het huisvesten van ‘het
toezicht op de uitvoering van de werken’ minder urgent was.
Na de oorlog
Eind december 1945 viel bij het college van B&W van Capelle aan den IJssel
een brief op de mat waarmee de Chef van Dienst van Weg en Werken van de
NS liet weten dat ‘het besluit van den Burgemeester dd. 30 mei 1942, waarbij
vergunning werd verleend tot het oprichten van een dubbele houten woonkeet,
op een terrein aan den Capelschenweg’, niet ons bezit is. De legeskosten ad. ƒ
23,60 (€ 10,73) werden t.z.t door ons betaald. Aangezien thans tot het bouwen
van de bedoelde keet zal worden overgegaan, verzoeken wij U ons alsnog een
afschrift van de vergunning te doen toekomen’. Kennelijk was de vergunning,
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Fragment van de
ontwerptekening: 

de voor- en achter-
gevel. 

Bewerking: Cees
Hartmans.



die in juni 1942 door de gemeente was verzonden, bij PTT-Post of bij de NS
zelf, zoekgeraakt. De gemeente was uiteraard bereid aan het spoorbedrijf een
duplicaat te verstrekken, echter pas na betaling van ƒ 1,50 administratiekosten
en de toezending van een actuele ‘ontwerptekening van de te bouwen woon-
keet’. Op 8 februari 1946 was dit allemaal geregeld en kon met de bouw van de
woningen worden begonnen. Ongeveer tegelijkertijd werden ook de in 1942
gestaakte werkzaamheden voor de spoordijk weer hervat.
De ‘Spoorhuizen ’bewoond
Wanneer de twee woningen precies werden opgeleverd is niet zeker, een ver-
plicht zogenaamd ‘bewijs van voltooiing van een nieuw gebouw’ werd in het
archief niet aangetroffen. Echter mag worden aangenomen dat deze “tijdelijke
huisvesting voor de gezinnen van twee ambtenaren die namens de NS waren
belast met het toezicht op de uitvoering van werken ten behoeve van den aan-
leg van den Spoorweg Nieuwerkerk-Rotterdam” in ieder geval in de zomer van
1946 gereed was. Dit omdat op maandag 29 juli 1946 NS opzichter/tekenaar
Dirk van der Wel (Dirk Thomas Johannes, 1910-1994) in het bevolkingsregis-
ter als bewoner van Capelseweg 43 werd ingeschreven, samen met zijn Noor-
se vrouw Maren Eversen (1912-2011) en de dochters Berit (1939-2005) en In-
grid (1940) en zoon Dirk (1944). De familie, die vanaf 13 juli 1943 in een
woonark aan de Bermweg in Nieuwerkerk aan IJssel had gewoond, werd die
dag opgewacht door Karel van der Wel (Karel Frans, 1912-2002), die volgens
het hierboven genoemde register al op 9 maart 1946 de voor het gezin van zijn
broer Dirk bestemde woning had betrokken. Een opmerkelijk feit omdat op de
genoemde datum nog maar pas met de bouw van de houten woningen was be-
gonnen en er toen beslist nog niet in konden worden gewoond. Een en ander
zal daarom waarschijnlijk een administratieve reden hebben gehad. De inwo-
ning van Karel, die niet in dienst was bij de NS maar de kost verdiende als tui-
narchitect, zou overigens van korte duur zijn. Op 2 april 1947 vertrok hij name-

lijk, op de dag van zijn huwe-
lijk met Corrie Gijsberts
(Cornelia Elizabeth, 1926),
naar een eigen woning in Rot-
terdam. De buren van NS-op-
zichter Van der Wel en zijn
gezin lieten nog ruim drie
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maanden op zich wachten. De bewoners van Capelseweg 45 meldden zich, na-
melijk pas op maandag 18 november 1946. Het betrof opzichter/technisch
ambtenaar Lubbartus Vermeer (1910-1983) en zijn vrouw Aaltje Stuivenberg
(1913-2007), die komende van Zwolle, werden vergezeld door hun kinderen
Adrianus (1936), Yvonne (1938), Sonja (1938) en Lubbartus Bernhard (1941).
Het werk hervat.
Van der Wel was vanaf het eerste moment betrokken bij ‘den aanleg van den
Spoorweg Nieuwerkerk-Rotterdam’. Vermeer daarentegen begon in 1946 aan
dit gigantische karwei, dat zoals reeds eerder genoemd in mei 1942 in Nieu-
werkerk was gestart, maar als gevolg van een door de Duitse bezetter opgeleg-
de bouwstop op 25 juli 1942 al weer werd stilgelegd. Bijna een jaar na het ein-
de van de oorlog, op maandag 25 maart 1946 werd het werk weer hervat. Als
eerste en wederom in Nieuwerkerk, waar aan beide zijden van de ringvaart tus-
sen de polder Prins Alexander en de Zuidplaspolder in de zomer werd begon-
nen met de aanleg van het eerder genoemde ‘cunet’ en het graafwerk aan het
talud van de ringdijk langs de Kerklaan aldaar, ten behoeve van het maken van
een onderdoorgang en een viaduct. Een karwei met veel zorg en hoofdbrekens
omdat het waterkerend vermogen van de ringdijk hier niet in gevaar mocht
worden gebracht. Ook andere bijna onoverkomelijke zaken moesten door aan-
nemer Zanen Verstoep en de NS-opzichters Van der Wel en Vermeer worden
opgelost. Niet alleen de slappe bodemgesteldheid zorgde tijdens het graaf- en
baggerwerk voor problemen, ook het functioneren van de waterhuishouding in
de polders was een bron van voortdurende zorg. Dit laatste als gevolg van het
transport van het in het Hollandsch Diep en de Brielsche Maas gewonnen zand,
dat met schepen werd aangevoerd bij Kortenoord en de aan de Ketensedijk om
van daar vermengd met water, in een verhouding van 4,5 kubieke meter water
en 1 kuub zand, via persleidingen in het gebaggerde ‘cunet’ en de aangelegde
reservoirs te worden gespoten. Ruw geschat zou hierdoor 12 à 13 miljoen kuub
water in de polder worden geloosd, een gigantische hoeveelheid die naast de
normale waterhuishouding via de poldersloten en benedengemalen op de ring-
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vaart moest worden uitgemalen. Een extra handicap hierbij was dat eerst het
‘cunet’ en later de spoordijk, de polder Prins Alexander in twee delen door-
sneed, terwijl de normale afwatering in dwarsrichting plaatsvond. Logisch dat
het polderbestuur de NS met betrekking tot de waterhuishouding verplichtte
bijzondere maatregelen te nemen. Spectaculair was het verplaatsen van het
baggermaterieel vanuit het ‘cunet’ in de Zuidplaspolder naar door een dragline
uitgegraven begin van het ‘cunet’ in de polder Prins Alexander. Dit over de
ringvaart en Kerklaan in Nieuwerkerk middels een helling van rails en eenzelf-
de operatie over de Hoofdweg (Rijksweg 3) in Capelle naar het ‘cunet’ dat tus-
sen de Hoofdweg en Terbregge gebaggerd moest gaan worden. Andere zorgen
die aannemers en opzichters hadden was de vraag: “waar laten we de uitgebag-
gerde en weggegraven grond”. Die werd geschonken aan de landbouwers in de
polder en de gemeente Nieuwerkerk, waar met de grond onder andere het ter-
rein van de nog te realiseren Oranjebuurt werd opgehoogd. Het in de eerder ge-
noemde reservoirs gespoten zand werd vervolgens met kiepwagons op smal-
spoor tot een hoogte van 6 meter de spoordijk opgereden, waar bulldozers, dra-
glines en de bouwers van de 12 onderdoorgangen de laatste hand legden.
Daarna ging men aan de slag met de aanleg van dwarsliggers, spoorstaven, bo-
venleiding en de signaal- en veiligheidsapparatuur.
In gebruik
Met ingang van de nieuwe zomerdienstregeling 17 mei 1953 reden de eerste
officiële goederentreinen over de nieuwe spoorbaan ‘door de polder’, evenals
reizigerstreinen van en naar Amsterdam. Voor alle overige reizigerstreinen
richting Utrecht bleef tot het ingaan van de winterdienstregeling 4 oktober
1953 de oude spoorbaan tussen Kortenoord en het begin- en eindstation Rotter-
dam-Maas, de huidige Schielandweg en Abram van Rijckevorselweg, nog in
gebruik. Na het gereedkomen van de nieuwe baan waren Van der Wel en Ver-
meer nog enige tijd betrokken bij het afbouwen ‘van den aanleg van den
Spoorweg Nieuwerkerk-Rotterdam’. Mogelijk speelden ze tegelijkertijd of
daarna ook nog toezichthoudende rol bij het ontmantelen van de oude spoor-
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baan. Zeker is in ieder geval wel dat Vermeer en zijn gezin op dinsdag 20 juni
1955 van Capelseweg 45 verhuisden naar Apeldoorn. Van der Wel en zijn fami-
lie daarentegen verlieten pas op 18 april 1957 de woning Capelseweg 43 en be-
trokken dezelfde dag nog een woning in Leiden. Na de verhuizing van de laat-
ste had volgens de eerder genoemde bouwvergunning van 30 mei 1942 ‘het
bouwwerk onmiddellijk moeten worden afgebroken’. Waarom besloten werd de
woningen niet af te breken bleek niet meer te achterhalen. Niet uitgesloten is
dat het grote tekort aan woningen in de jaren vijftig reden was om af te zien
van de sloop van deze twee bijzondere en authentieke woningen. Huizen die na
het vertrek van de NS-opzichters, tot op de dag vandaag met genoegen worden
bewoond. Opmerkelijk is ook dat het dubbele houten pand, dat er dus eigenlijk
niet meer hadden mogen staan, 58 jaar na voltooiing op de gemeentelijke mo-
numentenlijst werd geplaatst. En terecht! ‘De Spoorhuizen’ (zoals ze nog
steeds door oudere Capellenaren worden genoemd), als eerder vermeld een
schepping van de unieke en bekende architect Ir. Sybold van Ravesteyn, mogen
met recht waardevol, zeldzaam en beeldbepalend worden genoemd.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel, bouwvergunning 1168 (1942).
- Archief polder Prins Alexander.
- Monumentaal Capelle. Overzicht van de beschermde monumenten en beschermde

dorpsgezichten in Capelle aan den IJssel (2005).
- Persoonskaarten.

HeT Dief- eN DuifHuisJe eN OMGeViNG, ALTiJD wAT
Te DOeN, ALTiJD sPANNeND    -   HeT sLOTeiLAND   -
Eind augustus 2015 is de gemeente begonnen met de herinrichting van
het Sloteiland in het Slotpark. Misschien weet u het nog? In 2012, op
Open Monumentendag, lanceerde de HVC bij de toenmalige wethouder
Jouke van Winden het idee om de contouren van het Slot van Capelle
weer zichtbaar te maken op het Sloteiland. De wethouder was meteen en-
thousiast en sprak de wens uit dat hij op Monumentendag 2013 tot her-
opening van het Sloteiland zou kunnen overgaan.
Het heeft wat langer geduurd. Dit kwam mede door de plannen voor de dijk-
versterking tussen de Mient en de Slotlaan. Die waren voor de gemeente aan-
leiding om nog eens kritisch naar het hele gebied te kijken. Een landschapsar-
chitect werd gevraagd om herinrichtingsplannen voor het hele gebied te maken.
Intussen is het pleintje tegenover het oude Raadhuis aan Dorpsstraat 3 aange-
pakt en heeft de naam Raadhuisplein gekregen.
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En nu dus het Sloteiland. Mede op basis van de ideeën die de HVC destijds
heeft aangedragen zijn de contouren van het eerste en het laatste kasteel aange-
bracht. Voor de realisatie van het idee zijn alle bomen van het eiland verwij-
derd. Dit tot ongenoegen van sommige buurtbewoners. De gemeente zal in elk
geval in het Slotpark tot herplant over gaan. Of dat ook op het Sloteiland ge-
beurt is nog niet duidelijk.
Tijdens de aanleg van de beschoeiing, rondom het eiland, is er gegraven. Dat
moest voorzichtig gebeuren. Voorkomen moest worden dat archeologische res-
ten in de bodem geraakt werden. Ook dat leverde onrust in de buurt op. Im-
mers, zo nu en dan werd daadwerkelijk iets uit de kant naar boven gehaald. Na-
vraag bij ‘Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam’ (BOOR) leverde op
dat dit slooppuin uit eerdere tijden was en geen vernieling van archeologische
bodemschatten. Tot ineens iets uit de gracht werd opgediept dat toch echt tot de
verbeelding sprak. BOOR werd ingeschakeld en het bleek te gaan om een ech-
te schat, vermoedelijk uit het einde van de 16e - of begin 17e eeuw.
Donderdag 3 december jongstleden vond de heropening van het Sloteiland
plaats. De gevonden schat werd daarbij - in langdurige bruikleen - overhandigd
aan de HVC. Vanaf april 2016 zal het te zien zijn in het Dief- en Duifhuisje! In
de volgende Nieuwsbrief komen wij hier - uiteraard - uitgebreid op terug.

Anneke van den Bremen, coördinator Dief- en Duifhuisje e.o.

Het Dief- en Duifhuisje en omgeving. Altijd wat te doen. Altijd spannend.
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Historisch Museum 
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal. Het museum 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 ver-
dieping 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
Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de mooiste regentenkamers van
Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzor-
gen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.




