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Bij de omslag

Gezicht op de Nijverheidstraat aan de Hollandsche IJssel, gezien vanuit een
drijvende bok in westelijke richting. Op de achtergrond de Albatros
Superfosfaatfabriek.
Datering: 1960-1965. Foto collectie HVC-Beeldbank.
.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.
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OPEN MONUMENTENDAG 2016

Op zaterdag 10 september wordt Open Monumentendag om 12.00 uur bezocht door burgemeester Peter Oskam, in aanwezigheid van wethouder
Josien van Cappelle, op de Kerklaan in de onmiddellijke nabijheid van
Dorpskerk en Van Cappellenhuis.
Het landelijke thema is dit jaar Symbolen en Iconen, geen eenvoudig thema, maar gelukkig beschikt Capelle over een geweldig icoon: de IJssel.
De rivier speelt daarom een belangrijke, verbindende rol in
de activiteiten rond Open Monumentendag.

Voor de HVC begint Open Monumentendag twee dagen eerder. De werkgroep
Educatie ontvangt groepen basisschoolleerlingen op OMD Klassendag in de
Dorpskerk en het Dief- en Duifhuisje, twee belangrijke Capelse monumenten.

Op zaterdag zijn de beide HVC musea open tussen 10.00 en 16.00 uur.
In het Historisch Museum aan de Bermweg is de nieuwe expositie IJspret aan
de IJssel te zien. In de machinekamer van het J.A. Beijerinckgemaal vertellen
machinisten over het functioneren van het gemaal en draaien de machines van
tijd tot tijd.

In het Dief- en Duifhuisje kunt u de expositie Een Dijk Van Een Dijk bekijken
en op de bovenverdieping de vaste opstelling over de Kastelen van Capelle.
Ook kunt om 14.00 en 15.00 uur gebruik maken van de mogelijkheid een rondleiding te krijgen in het vernieuwde Slotpark.

Drie kerken openen hun deuren: De Hoeksteen, de Dorpskerk en de Moriakerk.
In De Hoeksteen rondleidingen door het gebouw en een tentoonstelling van
iconen in glas. Ook in de Moriakerk een rondleiding en een fototentoonstelling
van iconen en symbolen die met het christelijk geloof te maken hebben. In de
Dorpskerk wordt het orgel bespeeld en worden er rondleidingen gegeven. Ook
buiten de Dorpskerk tal van activiteiten.

De Kunstmarkt in de Kerklaan biedt het werk aan van talrijke kunstenaars.
Hier vindt u ook de informatiekraam van de HVC en een demonstratie van het
ambacht stoelen matten.

Het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat organiseert o.a. een grootse kunst
sale en heeft meerdere activiteiten voor u in petto, die bij het ter perse gaan van
dit nummer nog niet definitief waren.
De Regentenkamer in het Van Cappellenhuis is open! U krijgt deskundige uitleg over de historie van het gebouw.

Terug naar de IJssel: in samenwerking met Ouderkerk en Krimpen wordt een
driehoeksvaart georganiseerd tussen deze plaatsen met een viertal historische
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schepen. Opstapplaats in Capelle: de steiger bij het Vuykterrein. De eerste afvaart (naar Krimpen) is om 11.00 uur. Wij bieden u hiermee de mogelijkheid
om deze dag ook monumenten te bezoeken in Ouderkerk en Krimpen.

Tenslotte, het Van Cappellenhuis is het begin- en eindpunt van de route die
wordt gereden door de Jan Plezier. De paardentram doet vanaf 10.30 uur ook
de stopplaatsen Dief- en Duifhuisje en Historisch Museum aan.

Bij deze Nieuwsbrief treft u een folder aan met uitgebreidere informatie over
de activiteiten in de drie gemeenten op zaterdag 10 september.
Zoals gebruikelijk zijn alle deelnemende monumenten en de evenementen gratis toegankelijk.
Wij wensen u veel genoegen op Open Monumentendag 2016.

NIEUWE EXPOSITIE IN HET MUSEUM

Na sluiting van de tentoonstelling ‘10 Jaar Beeldbank’ heeft de werkgroep Exposities een nieuwe tentoonstelling ingericht met als titel IJSPRET AAN DE IJSSEL. Het is dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van vader Dirk en zoon Deelen dat de expositie tot stand kon komen. Zij beschikken over een geweldige collectie voorwerpen die een
beeld kunnen geven van de ijspret. Deze expositie laat hiermee alle aspecten van ouderwetse winters zien. Het schaatsen op bevroren sloten en
plassen, de schaatswedstrijden die ijsclubs organiseerden, de tocht naar
Gouda om de befaamde pijpen te bemachtigen enz. enz.

Ook de nadelen van een strenge winter komen aan bod: de IJssel die alleen nog
lopend of rijdend kon worden overgestoken, schepen die noodgedwongen, ingesloten door het ijs, de dooi afwachtten. Kortom, over alles wat een winter tot
een echte winter maakt. Zelfs een koek-en-zopie ontbreekt niet. Komt dat zien,
komt dat zien!

Het museum aan de Bermweg 13 is elke zaterdag geopend tussen 13.00 en
16.00 uur. De toegang (en de koffie en thee) is gratis.

Deze tentoonstelling zal te zien zijn tot eind april 2017. Daarna willen wij u de
gelegenheid geven in de periode mei tot augustus een eigen invulling te geven
aan de museumruimte. Over de details informeren wij u in de volgende
Nieuwsbrief.
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GEINTERESSEERD IN UW FAMILIEVERLEDEN?
BEZOEK DE STAMBOOMCAFÉS

Voor geïnteresseerden in genealogie en stamboomonderzoek is er - bij
voldoende belangstelling - binnenkort de mogelijkheid om tijdens een
aantal bijeenkomsten meer te weten te komen over de familiegeschiedenis.

Er zijn vergevorderde plannen om binnenkort tijdens zogenaamde stamboomcafés een deskundige uit te nodigen om de deelnemers uitvoerig te informeren
over het onderzoek naar het familieverleden en de rol die het internet daarbij
kan spelen.
Ook onderwerpen als familienamen, de soorten archieven die geraadpleegd
kunnen worden en dergelijke komen aan de orde.

Belangstelling? Geef u op via info@hvc-capelle.nl en u ontvangt snel aanvullende informatie.

VOLG DE HVC OP FACEBOOK!

Al enige tijd heeft de HVC ook een Facebook pagina.
Tja, de eenentwintigste eeuw, weet u wel.

Bij het maken van de pagina bleek er een poos geleden al
een Facebook pagina te zijn gemaakt onder de naam Hvc
Capelle aan den IJssel. Omdat geen gegevens bekend zijn
die toegang geven tot deze pagina waren wij gedwongen
een tweede pagina te openen..

Die pagina, onder de naam HVC Capelle aan den IJssel, kunt u vinden door het
zoekvenster nogmaals aan te klikken als u op de Hvc pagina bent.

Deze pagina wordt bijgehouden door Peter Stolk, (p.stolk18@gmail.com) waar
u ook berichten kwijt kunt ter plaatsing op de Facebook pagina.

Leden die Facebook gebruiken vragen we de HVC te ‘liken’ en berichten te delen met vrienden.
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CAPELSE WEEKMARKT BESTAAT 60 JAAR

Woensdag 19 september 2016 is het 60 jaar geleden dat in Schenkel de
eerste Capelse weekmarkt van start ging. Het betrof een proef. Dit op initiatief van enkele Rotterdamse marktkooplieden. De ruim dertig marktkramen stonden opgesteld op de weg en het trottoir voor de woningen en
winkels Goudenregenstraat 20 tot en met 46. Die eerste markt werd gehouden op woensdag 19 september 1956 van 14 tot 21 uur, de proef eindigde elf weken later op woensdag 28 november.

Een groep Capelse neringdoenden was over de komst van de proefmarkt niet te
spreken. Vooral zij die in de winkel of langs de weg ‘vers en gezond’ verkochten zagen in de markt een geduchte concurrent. Ook de bewoners van de Goudenregenstraat lieten van zich horen. Zij maakten vooral bezwaar om reden dat
hun woningen tijdens de markturen onbereikbaar waren en vreesden daarnaast
‘de herrie en de rotzooi’. Op de vergadering van de Capelse Winkeliersvereniging van dinsdag 25 september stond de proefmarkt prominent op de agenda.
Enkele leden lieten die bewuste avond weten het toestaan van de proefmarkt
door B&W zeer te betreuren. Dit omdat hun verzoek van een jaar eerder, om
een markt aan de Kanaalweg te mogen houden, was afgewezen en het college
nu zonder de aanvragers van toen te informeren de organisatie ‘aan die Rotterdammers’ had gegeven. Verder werd er die avond tussen voor- en tegenstanders stevig gediscussieerd, waarna bleek dat de meeste aanwezigen geen bezwaar hadden tegen een wekelijkse markt in Capelle aan den IJssel.

In de raadsvergadering van 3 december 1956 werd de proefmarkt geëvalueerd,
waarbij door één van de raadsleden werd vastgesteld dat het stof dat de markt
deed opwaaien ‘aardig was weggedwarreld’. Verder, zo had men vernomen,
hadden de Capelse winkeliers geen nadeel ondervonden van de markt. Integendeel, de middenstand had zelfs op voortzetting aangedrongen. De plaats van de
markt werd echter ‘allerongelukkigst’ genoemd. Ook, zo wist men, liet de belangstelling van de Capellenaren voor de markt geleidelijk aan steeds te wenDe markt aan
de Goudenregenstraat, 19
september
1956.
Foto: P. Damsteegt, collectie
HVC-Beeldbank.
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sen over. Alles op een rijtje te hebben gezet, besloot de raad tenslotte dat de
markt mocht worden voortgezet. Daarnaast, zo werd vastgesteld, moest deze
voortaan op donderdag plaatsvinden en werd de voorkeur uitgesproken voor
een geschiktere locatie. De suggestie te kiezen voor het trottoir voor het nieuwe winkelcentrum ‘De Luifel’ werd door burgemeester Van Dijk afgedaan met
de opmerking ‘dat dit te veel gevaar en hinder leverde voor het verkeer op de
Bermweg’. Wel achtte hij het mogelijk dat in de toekomst ‘wanneer het Uitbreidingsplan Capelle-Dorp is voltooid, daar ‘n meer geschikte plaats op het
marktplein te vinden’.

‘Te veel gevaar en hinder voor het verkeer’ of niet, de markt verhuisde in 1957
naar winkelcentrum ‘De Luifel’ en werd daar door burgemeester Van Dijk op
28 februari, een dag na de officiële opening van de gloednieuwe winkelgalerij,
feestelijk geopend. Maar ook aan de Bermweg bleek de markt geen succes. Om
die reden en de hoop daar meer klanten te trekken werd de markt met ingang
van donderdag 6 juni 1957 verplaatst naar het Doormanplein in Capelle-West,
om op 13 maart 1958 weer terug te keren naar de Goudenregenstraat in Schenkel. De markt functioneerde echter niet optimaal, eveneens liet de belangstelling te wensen over. Reden om in 1959 geen markt te organiseren. Een aantal
marktkooplieden, waaronder de bekende Capelse bloemist Kees van Beusekom
(Cornelis, 1931-2014), waren echter overtuigd van de levensvatbaarheid van
een markt in het zich alsmaar uitbreidende Capelle aan den IJssel en voerden
daarom voor- en achter de schermen actie voor het gewenste ‘fenomeen’. Met
succes! De gemeenteraad besloot namelijk in haar vergadering van 4 januari
1960 per direct een betere organisatie voor de markt in het leven te roepen, een
instantie die op korte termijn samen met de marktkooplieden voor een volwaardige en aantrekkelijke wekelijkse markt moest gaan zorgen. Een en ander resulteerde op donderdag 10 maart 1960 in de heropening van de markt aan de
Goudenregenstraat met maar liefst 51 kramen, waaronder die van de Capelse
ondernemers C. van Beusekom (bloemen & planten), C. van Katwijk (groente
& fruit), G. Koppenhagen (verse vis). J. Rikkers (textiel & onderkleding) en J. Wensveen (textiel). Het ging
al spoedig goed met de
markt, de meeste koopDe markt aan de Bermweg
voor winkelcentrum De
Luifel, 28 februari 1957.
Foto: P. Damsteegt,
collectie HVC-Beeldbank.
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lieden waren tevreden. Daarom liet B&W bij de laatste marktdag donderdag 13
oktober 1960 al weten dat zij voornemens waren in 1961 wederom een markt
te houden, de locatie liet men daarbij nog even in het midden. Maar bij de heropening donderdag 23 maart 1961 zou blijken dat er voor de derde keer voor
de Goudenregenstraat was gekozen.

Naar Middelwatering
De markt bleef een
zwervend bestaan leiden, waardoor het bijna
ondoenlijk is alle argumenten bij de verschillende
verhuizingen
weer te geven. Het waren er zoveel! Op donderdag 15 maart 1962
was het wéér zover,
toen de markt naar de
Jacob van Ruysdaelsingel verhuisde. Dit tot
De markt aan het Slotplein, 29 september 1983.
verbazing van de overOp de achtergrond het winkelcentrum.
rompelde bewoners, die
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
terecht, net als de mensen van de Goudenregenstraat in 1956, zich zorgen maakten over de bereikbaarheid van hun woningen en verder klaagden over ‘stank, lawaai en rommel’. Vooral ‘de patat- en de
groentekraam maakten het erg bont’, aldus de bewoners, die ondanks hun bezwaren ruim een jaar genoegen moesten nemen met een markt voor de deur.
Donderdag 18 juli 1963 werd de markt opnieuw verplaatst. Nu naar het Slotplein, het toen toekomstige bestuurlijk centrum van Capelle met als buur het
gelijknamige winkelcentrum waar op 14 november 1962 de eerste winkel haar
deuren had geopend. Een definitieve locatie voor de markt, zo dacht men toen.
Maar liep anders. Het op 17 mei 1966 officieel in gebruik genomen gemeentehuis, waarvoor de 1e paal werd geslagen op 9 september 1963, bleek al snel te
klein. Het gemeentebestuur verliet daarom het Slotplein en verhuisde in de eerste maanden van 1980 naar een nieuw gemeentehuis aan De Linie. Daarmee
eindigde tegelijkertijd de centrumfunctie van het gebied. De markt bleef echter
nog even, maar verkaste op 23 augustus 1984 zeer tegen de zin van de winkeliers van het Slotplein naar de Lijstersingel, om vandaar in 1990 weer te verhuizen naar de hoek Kerklaan/Fluiterlaan. Maar ook dat was maar van korte
duur, daar de markt in 1992 weer terugkeerde naar het achter het huidige gemeentehuis gelegen parkeerterrein aan de Lijstersingel. Vanaf 18 januari 1996
is het Stadsplein DE PLEK voor de circa 60 kramen van het openluchtwarenhuis, de weekmarkt.
Paul Weyling
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HOVEN EN OORDEN
LANGS ‘DE WEG NAAR KRALINGEN’

Een blik in antieke boeken en transportakten van roerend en onroerend
goed doet een tipje oplichten van de sluier die veel bedekte van wat in
vroeger tijden in het dijkdorp Capelle van eigenaar wisselde. Important
daarbij te vermelden is het in 1797 verschenen standaardwerk ‘De Nederlandsche Stad-en Dorpsbeschrijver’, waarin de scribent Lieve van Ollefen (1749-1813) memoreert wat zijn scherp oog waarnam. In samenwerking met Rs. Bakker werd door hem in deel V ‘Schieland en Krimpenerwaard’ op blz. 12 alinea 17, 18 en 19 onder het kopje
‘bijzonderheden’ treffend vastgelegd wat hij toentertijd hier ter plaatse
hoorde en zag.

Het zou een hommage aan de plaatselijke historie zijn geweest als in Capelle
aan den IJssel de straatnamen in de sedert 1920 gerealiseerde uitbreidingen
hadden verwezen naar wegen en kades die voordien in verveend gebied lagen.
Benamingen van de opgeheven polders als die van de verdwenen buitenplaatDe boerderij van de familie Verhoog op ‘s-Gravenweg 303. Tegen den rechter zijgevel is
een houten loodsje aangebouwd, dat als tochtportaal voor den zijingang van het woonhuis
wordt gebruikt. De eigenlijke voordeur deed slechts dienst als directe toegang tot de kaaskamer, links van de deur gelegen…
(Uit: Kralingen en ‘s Gravenweg - J. Verheul Dzn., pag. 55) Foto: Jaap de Gier
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sen hadden op bordjes kunnen prijken zoals tegenwoordig gebruikelijk is in nabijgelegen gemeenten. Want dat zich in de loop van de 18e eeuw in onze directe omgeving welgestelde stedelingen vestigden, laat bovengenoemde schrijver
duidelijk naar voren komen:’Verders roemt Capelle op den IJssel op de Overheerlijke lusthovens; als VREDENHOF - BUITEN RUST - WEL TE VREDEN - VEENZICHT, en meer anderen’. Exact 200 jaar later, in 1997, rondde
wijlen Pieter Breedijk (1923-2008) als de laatste Schout van de Verenigde Polders en ‘t Slot te Capelle op de IJssel zijn pennenvrucht ‘De Polders van Capelle aan den IJssel’ af. Tevens had hij zich in dit boekwerkje de inspanning getroost enkele wetenswaardigheden omtrent de buitenplaats ‘Weltevrede’, aan
de vergetelheid te ontrukken. Nadien vond HVC-lid Ger Mulder de aankondiging in de Rotterdamsche Courant van 24 juli 1821, dat op 9 augustus met
een openbare vrijwillige verkoping binnen Rotterdam zou worden geveild, om
aan de hoogst biedende of eerst mijnende te verkopen: ‘No 1 Eener aller-aangenaamst gesitueerde BUITENPLAATS, geschikt voor Zomer en Winterverblijf, genaamd WELTEVREDEN, gelegen aan ‘s Gravenweg, in den Middelmolenpolder, in de Gemeente van Cappelle op den IJssel, no.144 omtrent een
uur gaans van Rotterdam, met derzelver, voor weinige jaren nieuw gebouwd,
hecht, sterk en zeer modern Heerenhuis, voorzien van onderscheidene zoo Boven- als Benedenvertrekken, meestal behangen en gestukadoord, ruime Keuken, Kelder, Mangelkamer, Droogzolder en verdere Commoditeiten; hebbende
hetzelve Huis een zeer vrolijk en riant uitzigt, zoo op den gemelden Weg, als
over de daarover en naastgelegene Landerijen.- Wijders Tuinmanswoning,
Koetshuis, Stalling voor vier Paarden, verder Getimmerte en ERVE – benevens
een zeer fraai aangelegd Plantsoen, met daarbij zijnde Steenen Koepel, Chinesche Tent, Schuitehuis, Vischhuis, Vijvers, Beek, Menagerie en exquise Broeijerijen, als Steenen Stook- en Trekkasten, Druivenlessenaars mitsgaders zeer
groote Moestuinen, Boomgaard, met uitnemende Vruchtboomen, Bosch, en
verdere Bepoting en beplating, groot omtrent twee Bunders, twaalf Roeden (of
twee Morgen driehonderd Roeden oude maat), strekkende van ‘s Gravenweg af
noordop tot de Plas. Aangeslagen over dezen Jare 1821, in de belasting der Gebouwde Eigendommen tot f 48.40 en voor de Deuren en Vensters tot f 21.40, te
zamen f 69.80 met de Verhooging. (…)’.
Het was Pieter van der Linden die deze buitenplaats toen in eigendom verwierf.
Sedert 1938 staan op dit perceel nu twee woningen onder één kap met de nummers 215A en 215B, terwijl een vorig eigenaar de oude naam ‘Weltevrede’ liet
aanbrengen op de oorspronkelijke hekpalen van de oprijlaan.

Voorts werden verschillende banden met oude minuutaktes doorzocht. De
vondst bij 1 maart 1808 betreft een transactie tussen ‘Cornelia Kestelman, weduwe en eenige geïnstitueerde Erfgename van wijlen Richardus Hooijkaas wonende binnen Rotterdam als verkoopster ter Eene en Joachim Andrizee wonende onder Hillegersberg en Rotterdam als Kooper ter andere zijde’. Zij bekennen verkocht en gekocht te hebben’Een Huis ‘van ouds genaamd de Bonte
Koe’, en Erf, met de bepoting en beplanting daarop staand, staande en gelegen
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in de Middelmoolen Polder, in Capelle op d’Yssel, strekt van ‘s Gravenweg af,
zuid op tot het volgende land…’ onder de voorwaarde dat’den kooper zal tot
zijnen lasten moeten nemen te betalen, een bespiek of rentje van zes Guldens ‘s
jaars aankomende den HG of buiten Arme van Capelle op d’Yssel, verschijnende jaarlijks Kerstmis, staande ‘t Huis thans op ‘No 132’…
Genoemd huis met het erachter liggende land heeft ongetwijfeld deel uitgemaakt van een buitenplaats. Het stond aan de zuidkant van de ‘s-Gravenweg tegenover de nu bestaande woningen genummerd 289 t/m 295 en was volgens
het testament d.d. 17 augustus 1807 van de echtelieden Richardus Hooijkaas en
Cornelia Kestelman, waarvan eerstgenoemde op 19 oktober van hetzelfde jaar
overleed, bestemd voor hun meerderjarige jongste zoon Nicolaus. J. Andrizee
staat in 1832 bij de inrichting van het Kadaster vermeld als bouwman.

Heilige Geestarmen en buitenarmen vielen onder het armbestuur zoals dat is
ontstaan in de Nederlanden in de Middeleeuwen. De leiding berustte bij de
Heilige Geestmeester die daartoe werd aangesteld door de plaatselijke overheid. In de grotere steden was veelal een Heilige Geesthuis aanwezig waarin
behoeftigen konden worden ondergebracht en waaruit de armenzorg werd geregeld. Later zette in protestantse regio de diaconie deze taken voort. De naam
buitenarmen gebruikte men voor armlastigen die niet in een tehuis waren gehuisvest. Traditioneel is eeuwenlang aan hen tijdens enkele maanden per jaar
‘armenbrood’ verstrekt. Buitenarmen waren vaak te vinden in dorpen, die in
een afnemende staat van welvaart verkeerden, bijv. veen-dorpen waar de vervening ten einde liep. Voor vele gemeenten, die voor desbetreffende personen aan
de diaconie reguliere betalingen moesten doen, vormden deze uitgaven een
drukkende last die hun krachten vaak verre te boven gingen.

Dat er aan ‘s-Gravenweg 303 ooit een oude buitenplaats was gelegen met de
naam Buiten Rust is vandaag de dag onbekend. Een akte van 6 mei 1786 vermeldt dat weduwe Jacoba Duijsers, de enige erfgenaam van haar zoon Daniel
Coster, toen aan Pieter Dubbeldemuks van Dijk verkocht: ‘Een Buiteplaatsie
genaamd Buiten Rust bestaande in Een Huijs en Erve. En Een Stuk land daar
agter aangeleegen met alle het geene daar op en aan, aard en nagelvast is staande en geleegen in de middelmolense polder onder den ambagte van Capelle op
d’IJssel strekkende van en uit de halve ‘s Gravenwegse watering aff noord op
tot Jan Garste Scheit toe belend volgens de laeste giffte in dato 27 february
1770 (…) zijnde onder deze koop begreepen alle de Tuin Cieraade oranje boomen en Tuinmans-gereedschappen als mede het Schuitje met zijn toebehooren
op de Buiteplaats zijnde’. Anthony van der IJssel was eveneens een van de eigenaren van onderhavig object. Hij overleed op 19 september 1797 te Capelle.
Daarna aanvaardde zijn kleindochter Hendrina van Zeventer, huisvrouw van
Philippus Smits, dit als erfgename, doch verkocht het door op 16 september
1801 aan de gebroeders Van den Bergh die kooplieden waren. Nadat het nogmaals van eigenaar wisselde deed Pieter Krispijn het op 18 augustus 1808 van
de hand aan Willem Rietveld. Hij droeg tenslotte aan Sier de Jong op de 10e
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van wintermaand 1810 in eigendom over het ‘Buitenplaatsje N 130, bestaande
in Een Huis Koepeltje en Erf, met een stuk land daaragter aan gelegen met al
het gunt daar op en inne Aard en Nagelvast is, staande en liggende in de Middelmolensche Polder’.
Bij inzien van’Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel’ worden locale
ouderen door de foto op blz 169 ongetwijfeld herinnerd aan de sierlijke hofstede die vanaf 1890 tot 1967 werd bewoond door drie generaties Verhoog. Die
voorzagen in deze reeks van jaren in hun levensbehoefte als veehouder en waren altijd pachters van de familie Van Vliet. Om gestalte te geven aan de uitvoering van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenweg-Oost’ moest in 1967 de boerderij worden gesloopt. Het heeft er alle schijn van dat aan het vertrek van boer
Cornelis Verhoog een periode van afbouw voorafging. Destijds waren er nog
zes personen die mede- huurder van water en weiland waren. Het perceel,
waarop de boerderij zich bevond, lag aan de noordkant van de ‘s-Gravenweg.
Op een klein gedeelte daarvan is nu een opslagplaatsje van grond, zand en ander ophoogmateriaal aan te treffen. Dit is te vinden op circa 70 meter vanaf de
meest oostelijke zijgevel van huisnummer 295 gemeten in oostelijke richting.
Vanaf de andere kant is het circa 43 meter gemeten in westelijke richting uit
midden Golfbaanpad.
Het is jammer dat afgezien van de locatie, nu Bungel’s Pannenkoekenhuis, ‘sGravenweg 178, weinig kon worden achterhaald omtrent de buitenplaats’Veenzicht’, die de eerder genoemde stad- en dorpbeschrijver ook vermeldt, mogelijk daarover resultaat in een volgende bijdrage. Des te meer leverde de speurtocht naar buitenplaats ‘Vredenhof’ op. Uit de door HVC-er Hans
Bolkestein verrichtte bewerking van het bestand ‘Capelse huisnummers 1807’
bleek dat hovenier J. van Dort met zijn gezin No 126 in dat jaar bewoonde. In
1815 werd verondersteld dat hetzelfde perceel in eigendom was van de heer A.
den Pril en benoemd met ‘geamoveert’. Tot slot staat er dienaangaande in 1822
achter de naam van Witte van Cappellen Azn: ‘ledig Erf / ledig erf’. Later komt

De restanten van de
boerenhofstee op
‘s-Gravenweg 303
leveren een weinig
verheffend beeld op
(Zie: Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel,
pag. 169-170).
Foto: Jaap de Gier.
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nog aan de orde dat de hierboven opgesomde aanknopingspunten van wezenlijk belang waren. Het voormalige perceel van de buitenplaats aan de zuidkant
van de ‘s-Gravenweg, waarop nu een gedeelte van de Heemtuin Capelle is aangelegd, ligt tegenover de drie vrijstaande woningen met de huisnummers 329
t/m 333 die zijn gebouwd aan het einde van de vorige eeuw. De vraag van
wanneer deze buitenplaats dateert kon niet worden beantwoord. Wel heeft de
ongehuwde Abraham de Prill uit Rotterdam deze plaats een tijdlang in eigendom gehad. Waarschijnlijk was hij van Schotse afkomst. In 1789 bekleedde hij
het ambt van diaken in de Schotse kerk. Bij zijn testament d.d. vijf november
zeventienhonderd zesenzestig verklaarde hij zijn gehele bezit te legateren’aan
zijnen broeder den heer Jacob de Prill of bij zijn vooroverlijden aan zijne nagelaten zonen’. Na zijn verscheiden op 27 januari 1795 en dat van broer Jacob op
1 januari 1807 lieten erfgenamen in de Rotterdamsche Courant op 28 februari 1807 de volgende advertentie plaatsen:
‘M.M. van der Loeff, D.A. Bisschop en P.A. Martinius, Makelaars, zullen den
24 Maart 1807, ‘s namiddags ten drie uren, in ‘t Logement het Zwynshoofd, te
Rotterdam, publyk veilen en verkoopen: Nr.1. Een extra aangenaam gelegen
BUITENPLAATS, genaamd VREDENHOF, met deszelfs welgebouwd logeabel Huis, Koetshuis, Stalling voor vier Paarden, Tuinmans-Woning, Coupel,
Orangehuis, Koestalling en verder Timmeragie; Vyver, Goudvischkom, Menagerie, Moes-en Broeituin, met Persiken- en Druiven-Kassen, exquise Vruchtboomen, Lanen, Slingerboschje en verdere Bepoting en Beplanting, met eene
party extra schoon WEYLAND, daar agter gelegen; zynde te samen groot of te
verongelden voor Negen Mergen, alles staande en gelegen aan ‘s Gravenweg,
onder den Ambachte van Capelle op den Yssel. En Nr. 2. Eene party extra
schoon WEYLAND, gelegen als voren; zynde Leenroerig aan den Huize en
Slote van Capelle op den Yssel. Voorts een RIETVELD, buitens Dyks, strekkende van uit den Yssel, Noord op, tot over den Dyk, tot de Binnendyksche
Dyksloot; en, nog TWEE GRIENDEN of HOUT-AKKERS; zynde het voorschreve Land groot of verongeldende voor zes Mergen, doch in het Leen begroot op agt Mergen: Alles breeder volgens Billietten, en nader te bevragen by
de voornoemde Makelaars, en by de Secretaris van Capelle op den Yssel’. Hetgeen benoemd is onder Nr. 2 had Abraham de Prill verworven op 2 juli 1785:
‘Een stuk land leggende in de Hoogdorpsen Polder in Cappelle Op d’Yssel
waarop de Strekkade (in de akte van erfgenamen van 30 april 1807 werd deze
polderkade genoemd) tusschen de Hoogdorpse en Middelmolen Polder is leggende, Strekkende vanuit den Yssel aft Noordop tot in de zuid ‘s gravenweg
watering toe belend ten oosten de Wed. Leendert Emmerzeel en dirk van den
Linden CS’. (cs = consorte) Aannemelijk is dat de hiervoor genoemde kade de
Capelse Kade is.
Volgens de akte van 30 april 1807 was de heer J. Steenlack de koper van alles
wat eerder door de makelaars in de advertentie werd aangeboden. Hij was echter niet lang eigenaar. Reeds op 28 maart 1809 verscheen in de Rotterdamsche
Courant een vrijwel identieke aankondiging als hiervoor. Te ‘Capelle op
d’Yssel’ zou’op donderdag de 30e van lentemaand 1809 des avonds ten 6 uren’
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in de herberg van J. J. van Lange publiek worden verkocht de complete buitenplaats Vredenhof, ‘mitsgaders circa 15 Morgen Land, staande en liggende aan
‘s Gravenweg, in de Polder Hoogdorp, onder Cappelle voorschreve, op den afstand van ruim een uur gaans van de Stad Rotterdam; zynde inmiddels UIT DE
HAND TE KOOP’.

Op 18 april 1809 verklaarden Johan Steenlack en Johannus Jacobus van Lange
voor notaris Dirk Kleij en getuigen’te zijn Gecontracteert en overeengekomen
in volgende maniere: Dat de Comparant ter Eene als Eigenaar van de Buitenplaats genaamd Vredenhof gelegen aan ‘s Gravenweg onder dezen Ambachte
zich verbind, dat op de gemelde Plaats, noch in de Gebouwen daarop staande,
noch in een of meer dezelve, evenmin als op de Grond derzelve door hen, noch
door deszelfs Posjesjeuren, nooit ofte ooit een Tappers nering zal worden geëxerceerd, Logement of Herberg gehouden, of een Stalling, of uitspanning zal
worden gedaan. Dat ook in gevallen door den Comparant ter Eene, of door anderen, hetzij nu of in’t vervolg, de Gebouwen op dezelven Plaats staande mogten worden gesloopt en geamoveerd, ‘t zij voor ‘t geheel, of ten deele, evenmin
‘t zij op de Grond derzelve in’t Nieuw Getimmerte Gebouw of Gebouwen noch
in de overgeblevene Gebouw of Gebouwen van dien nooit ofte ooit een Tappers Nering zal worden geëxerceerd, Logement of Herberg gehouden noch een
Stalling of uitspanning zal worden gedaan als voren. Dat hier van ten Prothocolle van opdragten in Hypothequatien dezes Ambachts, aanteekening zal worden gedaan ten einde zulks ten allen tijden zouden kunnen blijken. En Eindelijk dat daarentegen de Comparant ter andere zijde aan de Comparant ter Eene,
voor het bovengemelde zal betalen een Somma van Twee Honderdt en vijff en
Twintig Guldens kontant geld zoo als de Comparant ter Eene Bekende op het
passeeren dezes te hebben ontvangen en daarvoor bij dezen te quiteeren. Belovende zij Comparanten elkanderen den Effect dezer te zullen doen hebben en
laten een ieter, verbindende ten dien einde hunne personen en goederen, die
stellende ten verband en bedwang van alle regt en regteren en Speciaal van ‘t
Hof en Justitie van Holland’.

Dat J. Steenlack de buitenplaats Vredenhof zal hebben verkocht, is duidelijk af
te leiden uit de akte van 26 september 1810. Voor notaris Dirk Kleij compareerden toentertijd Jacobus Luerman, wonende te Rotterdam, als verkoper en
Joris de Jong, een bouwman en koopman in rundvee wonende in het huis
‘No.128’ (nu ‘s-Gravenweg 325) te Capelle op d’Yssel, als koper van: ‘De
Platte Grond van de Buitenplaats genaamd Vredenhof, liggende aan ‘s Gravenweg onder dezen Ambachte van Cappelle op d’Yssel, Strekkende van de halve
‘s Gravenweg af, Zuid op over het onlangs aangelegde Bosje, tot het land gekogt bij Jan Bhals toe, belend ten oosten Willem van de Vlist en ten westen Ary
Zeeuw(…) Moetende aanwyzen en gedoogen een vry op en overpad van alle
de paithyen Land bezuiden deze paithy gelegen, van en na ‘s Gravenweg, mits
de beesten aan een touw lydende. (…) Daaronder het verkogte niet anders is
begrepen dan de Platte grond, zoo zal het aan den verkooper vrystaan de overHVC Nieuwsbrief najaar 2016 pagina 85

geblevene Gebouwen, Boomen, Broeikassen, trekkasjen en al ‘t gunt verder
daarop werd bevonden te mogen sloopen en amoveeren met de fundamenten
van dien, des echter dat de schoeigen en slooringen langs de oostzijde en westzijde van de plaats, alwaar dezelve niet is bebouwd en verder of anders niet,
niet zullen mogen worden gesloopt, zoo als ook de Bruggens en Hekken voor
en langs de westzijde der plaats niet zullen mogen afgebroken worden als komende’t zelve aan den kooper, zullende al het overige van de grond worden
ontruimd voor of op den 15 Maart 1811, doch de Steen zal op een gevoegelijke plaats op een tas worden gesteld en mogen blyven staan tot het einde van
gemelde Jare 1811, alles onder verband na regten’. Na het overlijden van Joris
de Jong op 10 december 1820, kocht Witte van Cappellen Azn. overeenkomstig
de akte van ‘Proces Verbaal van verkooping van Onroerende Goederen 7 juli
1821’ onder Nummer Vier: ‘een Stuk Land (Zijnde bevorens geweest de Platte
grond van den Buitenplaats Vredenhof) liggende als voren strekkende van de
halve ‘s Gravenweg af Zuid op tot de Dwars Sloot of Jan Bhals toe, belend ten
oosten Louwrens Kersbergen, en ten westen Pieter en Cornelia Zeeuw’. Op het
kadastrale oorspronkelijke plan van Capelle aan den IJssel van 1832 vinden we
bij Sectie B, derde Blad, de perceelnummers 1621 en 1622 waar de buitenplaats Vredenhof heeft gelegen.
Kees Klomp

Geraadpleegde bronnen
- Gemeentearchief Rotterdam:
3035 / 1504 t.e.m.1514.
3262 / 1181 t.e.m.1184.
3447 / 322.
- Vada Archieven BV te Nijverdal: Van het Gemeentelijk Archief Capelle aan den IJssel
Nr. 485
1736-1777
Nr. 486
1778-1811 mei
Nr. 3118 oktober 1800-1805
Nr. 3120 1805-1810
Nr. 3129 1821-1823
- De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver van L. van Ollefen i.s.m. Rs. Bakker
- Het Armenland en de buitenarmen van Ruwiel (Portengen) door G. Versloot.
- Bewerking Capelse huisnummers 1807 door Ir. G.J.J. Bolkestein
- Genoemde bronnen in de tekst
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HISTORIE21 IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL:
VAN IJSSELOORD NAAR OOSTGAARDE

De historie van Molukkers in woonoord IJsseloord
en later in de woonwijk Oostgaarde, is inmiddels een
prominent hoofdstuk geworden van het gedeelde
verleden van Capelle aan den IJssel. Op zaterdag
10 september a.s. delen inwoners van het huidige
Capelle en bewoners en betrokkenen van het toenmalige woonoord de gezamenlijke verhalen met elkaar tijdens het programma HISTORIE21. De Molukse Wijkraad is al volop bezig met de voorbereidingen van het zeer uitgebreide programma waarvoor alle Capellenaren welkom zijn. Want ze
ontmoeten bijvoorbeeld ook de oud-Capellenaren of hun nazaten die het
Capelle nog kennen van de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig tot
aan nu.

HISTORIE21 is een programma van Stichting Moluks Historisch
Museum (MHM) en Tuhuteru en Partners, waarin de persoonlijke
verhalen van bewoners over hun woonplaats centraal staan. Het
getal 21 staat symbool voor de eerste en de laatste aankomstdatum van Molukkers in Nederland. Dat was op 21 maart en 21 juni
1951. Speciaal voor dit herdenkingsjaar ‘65 jaar Molukkers in Nederland’ zal
er op 10 september gezamenlijk worden teruggeblikt op ons gedeelde verleden
maar ook vooruitgekeken naar de gezamenlijke toekomst van Capelle aan den
IJssel.

Gedeeld verleden in de Bibliotheek aan den IJssel
De dag wordt geopend in de Bibliotheek van Capelle. Daar geeft burgemeester
Peter Oskam om 09.30 uur het startsein voor de tentoonstelling over de gedeelde geschiedenis van Molukkers en Nederlanders in Capelle. Met deze tentoon-

Wie kent de namen van de
kinderen of herkent zichzelf? De foto is rond 1960
gemaakt op de Jasmijnsingel door P. Damsteegt.
Reacties naar:
paul.weyling@ziggo.nl.
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stelling, die onder andere tot stand is gekomen in samenwerking met de Bibliotheek, de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en stichting Moluks
Historisch Museum, maken we kennis met een boeiend gedeelte van het naoorlogse verleden. Deze speciale tentoonstelling is een week lang te zien in de Bibliotheek.

Gedeeld verleden in Capels perspectief
HISTORIE21 wordt voortgezet in het naburige Isala Theater. Voormalig NOS
Sportpresentator Rocky Tuhuteru is de gastheer die zelf ook geboren is in het
woonoord IJsseloord in Capelle aan den IJssel. Hij begroet Capellenaren en
oud-Capellenaren die ooit bij elkaar in de klas hebben gezeten of collega’s waren van elkaar bij dezelfde baas. We gaan met de eerste generatie Molukkers terug naar de periode van aankomst in Nederland in 1951. En naar het jaar 1958,
toen de eerste Molukse gezinnen in woonoord IJsseloord (in de volksmond
Ambonezenkamp genoemd) hun intrek namen. Het woonoord had ook een
school, een kerk, een buurthuis, een kliniek en kantoren voor de kampraad en
de beheerder. Bewoners en verschillende betrokkenen van toen vertellen over
die tijd, zoals ook de Capelse buschauffeur van Van Gog en de Nederlandse onderwijzers uit die periode.
Het gesprek gaat uiteraard verder over de jaren dat de Molukse Wijk verrees op
Capelse grond om 160 gezinnen uit IJsseloord hun eerste ‘stenen’ huis te geven. Op 25 november 1970 wordt de eerste paal geslagen door de toenmalige
president in ballingschap van de RMS, ir. J. A. Manusama. In de nieuwe wijk
Oostgaarde werden 228 woningen in 1972 opgeleverd.

Historische Tour
Na de terugblik wordt het programma voortgezet in het verenigingsgebouw
Nunu Mahua in de Molukse Wijk in Oostgaarde. Met een oldtimerbus zal een
speciale groep genodigden een rondrit maken langs de historische plekken van
toen, zoals de locatie waar het woonoord IJsseloord stond. De tocht is live te
volgen in Nunu Mahua, waar tegelijkertijd ook een cultureel programma
plaatsvindt met muziek en dans. Tenslotte wordt er ook vooruit gekeken naar
een gedeelde toekomst. In de jongerentalkshow komen Capelse jongeren aan
het woord over thema’s als opleiding, vrijetijdsbesteding maar ook onderwerpen als identiteit en integratie worden besproken. Speciale gast in de jongerentalkshow is wethouder Ans Hartnagel (portefeuillehouder Jongeren).

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar:
historie21capelle@gmail.com
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REACTIES OP RAADPLAAT (3)

Op Raadplaat 3 (HVC-Nieuwsbrief, jrg. 30, nr.2, zomer 2016, blz. 44)
kwam een uitgebreide reactie van de Capelse kunstenares en HVC-lid
Wil van Kooij-Seinstra (1933). Wil groeide op aan de Groenedijk 18,
waar zij tussen de houtvlotters van Ypema’s Rondhouthandel en de weilanden van de Hoogdorpsepolder, een eenzame maar plezierige en onbezorgde jeugd doorbracht. Haar vader was de bekende houtvlottersbaas
Meindert Seinstra (1898-1966). Een tweede uitvoerige reactie werd ontvangen van ons lid Wout Oudijk (Wouter, 1946), geboren en getogen op
de helaas verdwenen boerderij ‘s-Gravenweg 251.

Wil van Kooij-Seinstra: ‘De raadplaat
in de vorige Nieuwsbrief herkende ik eerst
niet. Hij kwam me wel enigszins bekend
voor, en dat is geen wonder, want ik ben
er vele keren voorbijgekomen, ook al toen
ik nog klein was. In dat huis woonde kippenboer Rolloos, onze buurman-op-afFoto: collectie H. Joling.
stand! Schuren vol kleine, gele balletjes
die voortdurend piepten en onder een
warmtelamp kropen, die herinner ik me
nog goed Prachtig vond ik dat! Er waren daar kinderen Rolloos, van der Flier,
en Joling, samengevoegde gezinnen. Gerrit van der Flier heeft een tijdje bij
mijn vader, op de palen gewerkt. En met Marrie Rolloos fietste ik later weleens
mee, als zij naar haar werk als ponstypiste bij Rademakers ging en ik naar
school in Rotterdam. Er was ook een kleinkind, Sjaantje van Kooij, die kwam
bij me spelen, als haar moeder, Nees van der Flier, bij mijn moeder hielp met
de schoonmaak. Zo kreeg ik een vriendinnetje en dat was heel bijzonder, want ik
was altijd alleen, daar in de Groenedijk’.

‘Mijn ouders gingen er weleens ‘kortavonden’, in de winter. Ik moest dan mee.
Eerst een stuk lopen over de bevroren,
onverharde dijk vol molshopen. En dan
stil op een stoel zitten, terwijl mijn ouders
koffie en een borreltje dronken en praatten over volstrekt onbegrijpelijke dingen.
Ik denk dat ik vaak in slaap gevallen ben.
Eens was er een feest! Vrouw Rolloos en
Pieter Rolloos en Cornelia van Andel,
25 jaar getrouwd.
Foto: collectie Wil van Kooij-Seinstra.
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haar man waren zoveel jaar getrouwd. Het zou gevierd worden in de grote kippenschuur. Kippen eruit, grondig schoonmaken, vegen, ragen en ramen soppen. Slingers ophangen en tafels en stoelen erin. Ik was toen nog jong, ik zat op
de lagere school, denk ik. Het was een mooi feest, er werd gegeten en vooral
gedronken, gezongen en polonaise gelopen. De teksten van de liedjes begreep
ik niet altijd, maar ik vermoedde wel dat ze ‘schuin’ waren, want mijn moeder
keek zuinig.......’
‘Ik reed langs dat huisje op mijn autoped met luchtbanden, naar de lagere
school van meester Cupedo, en later op de fiets, naar de middelbare school en
nog later naar mijn werk. In mijn beleving waren de kippen op een gegeven
moment verdwenen. Ik denk dat het huisje ook verdwenen is toen IJsseloord er
kwam, omdat er juist daar een stoep naar beneden moest komen’.

Wout Oudijk: ‘Deze woning stond wat verscholen aan de Groenedijk, maar
de locatie is ook vandaag de dag, zij het met enige moeite, terug te vinden. Wie
aan het einde van de Couwenhoekseweg, boven aan de dijk gekomen, linksaf
slaat ziet aan de binnenzijde eerst sportpark ‘Couwenhoek’. Daarna volgt een
vrij haakse bocht en dan kwam, zo’n 40 meter verder, eveneens links, tegen de
binnenkant van het dijklichaam dit huis. Het moet gebouwd zijn rond 1850 en
werd destijds bewoond door Piet Rolloos en zijn gezin. Deze Piet Rolloos moet
geboren zijn rond 1885. In zijn eerste huwelijk was hij getrouwd met Willemina Dekker (1892-1924). Zij woonden toen buitendijks net voorbij de boerderij
van de familie Zeeuw op Dorpsstraat 178, ter hoogte van de huidige Gemeentewerf (het betrof Groenedijk 8, het geboortehuis van Pieter Rolloos). Toentertijd stonden daar langs de IJsselkant wat huisjes die waarschijnlijk werden bewoond door personeel van de daar gelegen steenplaats. Willemina overleed begin jaren ‘20 van de vorige eeuw. Piet, zo vertelde mij een van zijn
kleindochters in een geanimeerd gesprek, bleef achter met acht kinderen, die
hij overdag als ‘n goed huisvader verzorgde. Door zijn gezinssituatie werkte hij
‘s nachts in de havens waar hij met nog enkele mannen werk aannam. Het oudste kind paste dan op de rest, terwijl een buurvrouw een oogje in het zeil hield’.
‘Op een dag op weg naar z’n werk stond er bij de Dorpskerk een vrouw alleen.
Hij zei tegen haar: ‘Zo, wat sta jij daar in je eentje?’ ‘Ja,’ antwoordde ze, ‘mijn
man is pas overleden en nu ben ik m’n huis uitgezet. En ik weet absoluut niet
waar ik heen moet.’ ‘Als jij voor mijn kinderen wilt zorgen, mag jij in mijn huis
wonen’, sprak de bewogen Rolloos. ‘Maar’, vervolgde de vrouw (zij was Cornelia van der Flier-van Andel), ‘ik heb wel zes kinderen!’ Piet Rolloos, die hierdoor niet uit het veld was geslagen, zei daarop droogjes, ‘Als er bij mij in huis
acht kinderen kunnen slapen, kunnen er ook veertien slapen.’ De toch wel opgeluchte vrouw haalde haar zes kinderen op en samen gingen ze op weg naar
het huis van Rolloos. Eenmaal binnen zei Piet dat ze haar kinderen maar in
zijn bed moest leggen, want hij moest nu wel aan het werk. Toen hij de volgende morgen weer thuis kwam waren de kinderen gewassen, het huis opgeruimd
en stond zijn eten al klaar. In 1925 zijn ze met elkaar getrouwd en kort daarna
(augustus 1931) verderop aan de Groenedijk gaan wonen’.
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‘Piet had dit pand gekocht van ‘Aai de Kar’,
de overbekende Capelse
kolenhandelaar
Arie
Twigt (1863-1959), die
ook in onroerend goed
deed, omdat de buitendijkse huisjes moesten
worden afgebroken voor
de aanleg van een kade. De Groenedijk, daar waar tot halverwege de jaren ‘60 de
woning Groenedijk 31 stond. Foto: Paul Weyling.
Dit om een terrein van
± 14 hectare met bagger
op te kunnen spuiten. Het nieuwe huis was een dubbel woonhuis. Door een
deur in de tussenmuur te plaatsen kon het voortaan in z’n geheel worden bewoond. Na hun huwelijk werden er nog twee kinderen geboren. Naast de woning stonden twee kippenschuren waar Piet Rolloos zo’n 150 kippen hield. De
eieren daarvan gingen weg voor de verkoop. In de loop van de jaren ‘50 van de
vorige eeuw is het huis weer in tweeën gedeeld. De meeste kinderen waren op
dat moment het huis uit en dochter Bertha van der Flier en haar man Gerrit
Joling met hun kinderen kwamen de noordelijke kant bewonen. Piet Rolloos
was een overtuigd socialist. Zijn kleindochter noemde hem zelfs een echte
‘rooie’ die nooit in een kerk kwam. Zijn vrouw Cornelia daarentegen bezocht
elke zondag de Dorpskerk. Maar hoe groot, volgens haar, hun verschil ook
was, als de kerk uitging stond Piet buiten te wachten om samen met haar terug
te wandelen naar hun huis aan de Groenedijk. ‘Zo goed hadden zij het samen!,’ besloot zij het gesprek’.

Groenedijk 31
Het huisje op de Raadplaat 3 stond aan de binnenloop van de Groenedijk, ter
hoogte van de ‘Senioren Residentie IJsselzicht’, zo’n 200 meter voor de afrit
naar het Paradijsselpark. Zelf herinner ik mij de locatie als de woning en kippenfarm van Gerrit Joling (1909-1986), die niet alleen pluimvee hield maar
daarnaast ook werkte bij de betonfabriek van Feenstra aan de Ketensedijk. Het
adres was Groenedijk 31a en-b, eigenlijk twee woningen die in de kap in open
verbinding met elkaar stonden en beide bij Joling in gebruik waren. Daarnaast
stonden er op het erf bij de woning een geriefschuur, drie houten kippenhokken, twee houten schuren, een kleine varkensstal en een hondenkennel. Gerrit
en zijn vrouw Betje van der Flier (Betje Gerrigje, 1914-1985) woonde er van
maart 1952 tot en met oktober 1965. Betje was een stiefdochter van de hierboven door Wil van Kooij-Seinstra genoemde kippenboer Pieter Rolloos (18871960), die hier woonde van augustus 1931 tot augustus 1958 met Cornelia van
Andel (1885-1965), zijn tweede vrouw en weduwe van Hendrik van der Flier
(1877-1920), de vader van Betje. Uit overlevering weet ik, zonder daar bewijs
voor te hebben gevonden, dat het huisje ooit de woning was van de watermolenaar van de Hoogdorpsepolder, waarvan de wipwatermolen zo’n 300 meter
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verderop in de polder stond en wel ongeveer daar waar de Sint Francisbaai op
de Zuiderbreedte uitkomt. De laatste molenaar op de Hoogdorpsemolen was
Johannes Rolloos (1810-1878), toeval of niet de grootvader van kippenboer
Pieter Rolloos.

De Groenedijk was tot ongeveer 1955 nog niet voorzien van een verharding,
het pandje van Rolloos was dan ook slechts lopend of per fiets bereikbaar via
een heel smal en bij slecht weer modderig koolaspaadje. Het weerhield de Capellenaren er niet van om bij Rolloos en Joling eieren, kuikens of kippen te kopen. Aan de enigszins geïsoleerde locatie van het huisje kwam een einde met
de komst van het Woonoord IJsseloord, in de volksmond het Ambonezenkamp
genoemd, waar zich tussen 28 februari en 16 augustus 1958 ongeveer 170 Molukse gezinnen vestigden. Tot enkele maanden daarvoor moesten de bewoners
van Groenedijk 31 het doen zonder gas, elektra, en stromend water en werd
drink-, was- en spoelwater opgevangen in twee forse regenwaterputten of uit de
Hollandsche IJssel geschept, terwijl koken en verwarmen op kolen, petroleum
of butagas geschiedde en de verlichting uit kaarsen of olielampen bestond. Een
tweede voordeel voor pluimveehouder Joling, die gemiddeld zo’n 450 jonge
hennen en 60 overjarige kippen had lopen, was dat hij veel meer eieren en kip
(levend of geslacht) ging verkopen. Dit omdat bij zijn Molukse buren in IJsseloord eieren en kip als onderdeel van meerdere gerechten bijna dagelijks op het
menu stonden. Wanneer precies Gerrit Joling de ‘kippen aan de kant deed’ is
niet duidelijk, zeker is wel dat hij met zijn vrouw in oktober 1965 verhuisde
naar Wilhelminastraat 23 en zijn eeuwenoude woning aan de Groenedijk (bij
raadsbesluit van 27 januari 1964 aangekocht door de gemeente) niet lang daarna werd gesloopt.
Paul Weyling

RAADPLAAT (4)

Jazeker, u hebt het
goed gezien, het is winter! Herkent u deze locatie? En wat is er allemaal over te vertellen?
Wat doet bijvoorbeeld
die woonboot daar en
wat is dat voor een gebouwtje links? Dus,
waar kijken we allemaal naar? En wanneer
is deze foto gemaakt?
Schrijf naar de HVC, t.a.v. de Beeldbank, Postbus 136, 2900 AC Capelle
aan den IJssel of mail naar beeldbank@capelleinbeeld.nl.. Paul Weyling
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (15)

De foto van deze aflevering werd geschonken door de in de Capelle geboren en getogen Bets Koen-van Steenis (Elizabeth, 1933) uit Krimpen aan
de Lek. Bets is de oudste dochter van buschauffeur Jan van Steenis en
Letta Slingerland en woonde, vanaf haar geboorte tot haar huwelijk met
Henk Koen (Hendrik, 1938) in 1961, in de Mauritsstraat. Oudere en oud
bewoners van de Oude Plaats zullen zich haar ongetwijfeld nog herinneren van de melkwinkel van Hoogerwaard aan de Wilhelminastraat, waar
zij in de jaren vijftig van de vorige eeuw met veel plezier achter de toonbank stond.

Het gaat om een bijzondere foto. Dit omdat foto’s van het dagelijks leven in
Capelle onder de Duitse bezetting zeldzaam zijn. Te zien is een autobus van de
‘M.E.G.G.A.’ (NV Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkope Autobusdiensten), die in de zomer van 1941 geparkeerd staat voor de ingang van de
Herv. Dorpskerk aan de Kerklaan. Achter de bus van de Capelse onderneming
een zogenaamde ‘dolly’, een tweewielige aanhanger waarop een houtgasgenerator is gemonteerd. De ketel van dit ‘rijdende gasfabriekje’ wordt op het moment van de opname door de vader van Bets gevuld met kleine blokken hout.
Bets zelf, toen ongeveer acht jaar oud, poseert voor de rokende- en alternatieve energiebron van de autobus, een in 1939 in de eigen carrosseriebouw-afdeling van de M.E.G.G.A. gebouwde Kromhout type TB-417 met wagennummer
9 en kenteken H36632. Op de achtergrond de ‘Van Cappellenstichting’, het
oude mannen- en vrouwenhuis (1898-1973) aan de Dorpsstraat dat sinds 2007
bekend staat als kantoorgebouw en cultureel-centrum ‘Van Cappellenhuis’.
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Andere brandstof
Het verhaal achter deze foto begint eigenlijk op donderdag 16 mei 1940, een
dag na de overgave van de Nederlandse troepen aan het Duitse leger. De Rijksverkeersinspectie komt dan met de mededeling dat ‘ingevolge een maatregel
van het Departement voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart, slechts vloeibare brandstof ter beschikking zal zijn in eerste instantie voor de Duitse autoriteiten en het strikt noodzakelijke voor de instandhouding van het economische leven’. Een en ander houdt in dat ook aan autobusondernemingen geen benzine
of dieselolie meer zal worden verstrekt. Echter, zo maakt hetzelfde departement enkele dagen later bekend; wordt voor autobusdiensten ‘welker instandhouding voor ‘t oogenblik van vitaal belang wordt geacht’ ontheffing verleend.
De directie van de ‘M.E.G.G.A.’ moet echter verbaasd vaststellen dat de door
haar geëxploiteerde buslijn Capelle-Dorp, via Kralingseveer naar het Oostplein
in Rotterdam op de lijst van ontheffingshouders niet voorkomt. Gelukkig wordt
de lijst, nu aangevuld met de vermelding ‘N.V. M.E.G.G.A.: Capelle a.d. IJssel
(Kerklaan) -Rotterdam’, enkele dagen later opnieuw gepubliceerd. Dit opnieuw
met de restrictie dat - ‘omdat import van ruwe olie en vloeibare brandstoffen
over zee niet meer mogelijk is - vanwege de toenemende schaarste zo spoedig
mogelijk op een andere brandstof moet worden overgegaan’.

Houtgas
Die andere brandstof wordt gevonden in houtgas, dat met behulp van een gasgenerator vrijkomt bij het verhitten van hout in een bijna zuurstofloze atmosfeer. Zo’n houtgasgenerator bestaat uit een grote metalen ketel, die gemonteerd
op een platform aan de achterzijde van een voertuig of op een tweewielige aanhanger, welke zoals de foto laat zien achter de autobus wordt meegevoerd. Onderin de circa 1,5 meter hoge ketel met een diameter van ongeveer 60 centimeter bevindt zich de stookplaats, welke via de bovenzijde wordt gevuld met een
hoeveelheid kleine, droge houtblokken die met behulp van een krant of een
vluchtige stof in de brand worden gestoken. Door het onthouden van zuurstof
komt er houtgas vrij, dat wordt afgevangen en via filters, een koeler en gemengd met zuurstof door een slang naar de verbrandingsmotor van de autobus
wordt gevoerd.

Over op houtgas
Het wagenpark van de ‘M.E.G.G.A.’, van wie de Duitsers al kort na het begin
van de bezetting zes bussen vorderden (3 Internationals, 2 Büssings en een Renault), bestond aan het einde van 1940 nog uit slechts 5 inzetbare autobussen:
1 Büssing (met Kromhoutmotor) en 4 Kromhouts. Om met deze autobussen de
lijndienst Capelle-Kralingseveer-Rotterdam te kunnen blijven rijden werden 4
Imbert houtgasgeneratoren aangeschaft. Drie daarvan werden op een ‘dolly’
gemonteerd om dienst te gaan doen achter de Kromhouts, de vierde werd vast
aan de achterzijde van de Büssing gehangen. Om de vier voertuigen op tijd van
voldoende brandstof te kunnen voorzien werd in de garage aan de Alexanderstraat voortdurend hout op maat gehakt en een houtopslagplaats met drooginHVC Nieuwsbrief najaar 2016 pagina 94

stallatie gerealiseerd. Daarnaast werden aan de eindpunten van de buslijn
houtdepots ingericht. Ook op de bussen zelf werd een kleine voorraad
houtblokjes meegevoerd, dit voor als
de ketel eventueel onderweg moest
worden bijgevuld. Het vullen en stoken van de generatoren betekende
voor de chauffeurs veel extra en onaangenaam werk. Naast het gesjouw
met het hout, moesten bijvoorbeeld
ook filters worden gereinigd en asresten uit de ketel worden verwijderd
en afgevoerd. Ook waren er geregeld
startproblemen of moest, omdat de
samenstelling van het geproduceerde
gas varieerde, de carburateur onderweg steeds opnieuw worden afgesteld. Tijdens het rijden moest bovendien rekening worden gehouden
met het feit dat de alternatieve brandstof er ook nog eens voor zorgde dat
het vermogen van de motor van de M.E.G.G.A.-buschauffeur Jo Krijgsman (Jobus zo’n 20 % minder was dan bij hannis, 1901-1963) met een zak houtblokken
diesel of benzine. En dat wreekte op één van de drie ‘dolly’s’ met houtgasgezich vooral bij een overvolle en te nerator van het busbedrijf. Uiterst links Kerklaan 4, de pastorie (1852-1967) van de
zwaar beladen bus, een gevolg van
het inkrimpen van de dienstregeling Hervormde Dorpskerk. Foto: collectie mevr.
L.C. van Vliet- Krijgsman.
en een bij iedere rit te groot passagiersaanbod. Kortom, het rijden op
houtgas was een lastig proces, dat van de chauffeurs naast rijden en plaatsbewijzen verkopen, speciale vaardigheden vroeg.

Jan van Steenis en de M.E.G.G.A.
Het was, zoals hierboven reeds vermeld, buschauffeur Jan van Steenis (19021982) die op de foto de ketel van de houtgasgenerator vult. De in Alblasserdam
geboren Van Steenis begon zijn loopbaan niet ‘op de bus’, maar als particulier
chauffeur bij scheepsbouwer Jan Smit Czn. (1882-1948) van de ‘Ouwe Werf’
in Alblasserdam. Voor het verkrijgen van een rijbewijs had hij eerst ‘een rondje rond de kerk’ moeten rijden, waarbij er voor de burgemeester twee zaken belangrijk waren: de auto laten rijden en op tijd remmen. Na de periode bij Smit
ging Jan aan de slag bij de ‘Eerste Krimpensche Autobus-Onderneming’ van de
gebroeders J.H. en P. Kleiman uit Krimpen aan de Lek en G. Keesmaat uit Kinderdijk, welke onderneming sinds 30 augustus 1923 vice versa een dienst reed
van Lekkerkerk via Krimpen aan de Lek naar Krimpen aan den IJssel. AanvanHVC Nieuwsbrief najaar 2016 pagina 95

kelijk hadden de gebroeders Kleiman samen met de Lekkerkerker B. de Roos
een busbedrijf. Na verschillende conflicten scheiden hun wegen en gingen ze
elkaar hevig beconcurrerend op hetzelfde traject voor zichzelf rijden, de ‘Kleimannen’ met de eerdergenoemde Keesmaat als nieuwe compagnon. In de strijd
om de reiziger zaten de gebrouilleerde ondernemers elkaar regelmatig dwars,
verschillende keren liep dat zelfs uit op een rechtszaak. Sinds 1923 reed ook de
‘M.E.G.G.A.’ op het traject van de twee kemphanen. Het ging om een zogenaamde ‘Postdienst’, tweemaal daags vice versa van het postkantoor in Lekkerkerk, via Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, het veer van Van der
Ruit, Keeten en Kralingseveer naar het postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. Dit op verzoek en voor rekening van de Posterijen. Naast de zakken
met post mochten ook passagiers worden meegenomen. ‘De Roos’ en ‘Kleiman’, die zoals bekend elkaars bloed wel konden drinken, zullen hier echter
geen last van hebben gehad. Slechts een enkele reiziger maakte gebruik van de
‘Postdienst’, die omdat ‘het Rijk’ het postcontract had opgezegd, op verzoek
van de ‘M.E.G.G.A’ op 14 oktober 1929 werd opgeheven. Rond diezelfde datum trok Gedeputeerde Staten ook de vergunning in van Kleiman en De Roos,
toevallig of niet gingen zij op dezelfde dag failliet. Volgens een zegsman ‘omdat er op het traject geen droog brood was te verdienen door één, laat staan
twee ondernemers’.

Ongeveer een jaar voor de faillietverklaring van ‘Kleiman’ trad Jan van Steenis
in dienst van de ‘M.E.G.G.A.’. Dit mag worden aangenomen omdat hij op 10
oktober 1928, komende van Alblasserdam, werd ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Capelle aan den IJssel op het adres Vondelstraat
6a (thans Elandstraat 6, Rotterdam) in het uitbreidingsplan Capelle-West I, het
huidige Kralingseveer dat tot 1 augustus 1941 tot het grondgebied van Capelle
aan de IJssel behoorde. De door Kees Ravestijn (Cornelis 1887-1955) en zijn
zwager Jacob Kooger (1884-1942) opgerichte M.E.G.G.A. was sinds 19 december 1921 gevestigd in Capelle - aanvankelijk op Dorpsstraat 52, vanaf oktober 1925 aan Alexanderstraat 2 en 4 - en reed vanaf 26 november in hetzelfde jaar de lijndienst tussen Capelle-Dorp en het Oostplein in Rotterdam. Jan
van Steenis had al snel zijn draai gevonden bij het busbedrijf dat in de periode
van zijn indiensttreding 5 nieuwe autobussen in gebruik nam. Rijden deed hij
overigens niet alleen op de lijndiensten, ook bij dagtochten naar populaire toeristische plaatsen en uitstapjes van verenigingen zat hij geregeld achter het
stuur. Daarnaast stond hij ook in de werkplaats zijn mannetje. Op woensdag 7
mei 1930 trouwde Jan van Steenis in haar geboorteplaats Krimpen aan de Lek
met Letta Slingerland (Aletta Bastiaantje, 1906-1994). Het jonge paar vestigde
zich in januari 1931 vervolgens aan Mauritstraat 4, het tweede huis van een
toen splinternieuw blokje van zes, dat in opdracht van scheepsbouwersbaas Jacob Hagendijk (1880-1975) werd gebouwd door de Capelse aannemer Wim
Stam (Willem, 1903-1984). Daar werden ook beide dochters geboren, Bets in
1933 en Corrie in 1947.
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Chauffeurs van de M.E.G.G.A. die poseren voor 2 autobussen van het bedrijf (een International en een Renault) tijdens een reisje met de afdeling Rotterdam van de ‘Vereeniging
van Arbeiders Radio Amateurs’ (VARA). V.l.n.r. Kees Slingerland (Cornelis, 1904-1980),
Jan van Steenis (1902-1982), Rien van de Windt (Marien Johan, 1899-1980) en Kees Burger, zittend, Janus Maaskant (Adrianus, 1894-1960). Foto: collectie E. Koen-van Steenis,
met dank aan Cees Hartmans voor het bijwerken.

Per 15 mei 1942 liep de concessie van de M.E.G.G.A. voor de buslijn van Capelle-Dorp via Kralingseveer naar het Oostplein in Rotterdam af. Onderhandelingen voor een nieuwe vergunning liepen op niets uit, waarna deze onder druk
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de immer dominante gemeente
Rotterdam halverwege maart 1942 werd overgeschreven naar de Rotterdamse
Elektrische Tram NV (RET). De RET kocht tegelijkertijd de M.E.G.G.A.-garage aan de Alexanderstraat en de zes overgebleven autobussen: 1 Büssing (met
Kromhoutmotor) en 5 Kromhouts, waarvan er één nog in aanbouw was en pas
na de oorlog op de weg zou komen. Onder de Kromhouts, de autobus van ‘dit
verhaal’, die bij de RET onder wagennummer 24 en met kenteken HZ-69135
tot 1949 in dienst zou blijven. De RET nam ook vrijwel al het M.E.G.G.A.-personeel over. Onder hen Dirk Schaap (1912-1985, de schoonzoon van
M.E.G.G.A-oprichter Kees Ravestijn en getrouwd met zijn oudste dochter Go
(Gozina Cornelia Gerardina, 1913-1990), die bij de RET aan de slag ging als
hoofd van de afdeling (bus)vervoer. Ook Jan van Steenis trad in dienst van het
Rotterdamse vervoersbedrijf.Vanaf 1 mei 1942 werd het traject Capelle-Dorp
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De in oktober 1925 in gebruik genomen woning, kantoor en garage van de M.E.G.G.A. aan
de Alexanderstraat 2 en 4 in de Oude Plaats. Foto: collectie HVC-Beeldbank

via Kralingseveer naar Rotterdam-Oostplein geëxploiteerd door de RET. Dit
onder de lijnaanduiding E en voorlopig opererend vanuit de dan voormalige
M.E.G.G.A.-garage aan de Alexanderstraat. Na het gereedkomen van een nieuwe autobusgarage in april 1947 aan de Sluisjesdijk in Rotterdam-Charlois,
werd de garage aan de Alexanderstraat afgestoten en personeel en materieel
overgeplaatst naar de nieuwe basis op Zuid. Van Steenis ging daar, nadat hij
vanwege problemen met zijn gehoor was afgekeurd als chauffeur, aan de slag
als 1e monteur, om in 1960 te worden overgeplaatst naar de nieuwe Centrale
Werkplaats van de RET aan de Kleiweg in Rotterdam-Hillegersberg, gevestigd
in de voormalige bedrijfsgebouwen van ‘Allan & Co’s Koninklijke Fabrieken
van Meubelen en Spoorwegmaterieel. Daar werkte Jan tot aan zijn pensionering, de sfeer en het werkplezier bij de RET benaderde echter voor hem nooit
meer het niveau van het familiebedrijf M.E.G.G.A.
Geraadpleegde bronnen:
- Oud-archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Netwerk oorlogsbronnen.
- S.O. de Raadt. Geschiedenis van de M.E.G.G.A.
- Martin Wallast. 75 Jaar Autobussen in Rotterdam (1981).
- Henk Koen en Bets Koen-van Steenis, Krimpen aan de Lek.
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Paul Weyling

DE MOOISTE DAG VAN MIJN LEVEN

We gingen trouwen. Geld hadden we niet. Ik ging elke dag uit werken en
leverde mijn loon bij mijn moeder in en kreeg dan een zakcentje. Mijn
vrijer had drie jaar in Indië gediend en werkte nog maar pas, tegen een
klein salaris. Er was nog volop woningnood, we kregen een kamer op de
vliering bij mijn ouders, een oom had er een keukentje in gebouwd. Van
mijn ouders kregen we als huwelijkskado een traploper. Wel met de
voorwaarde dat hij zou blijven liggen als we weg gingen. De W.C. was beneden. Eerst langs de slaapkamer van mijn broer, dan DOOR de slaapkamer van mijn ouders, de piepende schuifdeuren openen, dan kon je
plassen! Maar ja, zo ging dat in die tijd.

Mijn moeder had een mooie, zachtgroene trouwjurk voor me genaaid. En zelf
had ik een wollen jurk gemaakt voor als we ‘s avonds naar huis gingen. Het
was winter en heel koud.
We trouwden in het stadhuis van Rotterdam. Het was januari 1953. De stoet bestond uit een auto, daar zat het bruidspaar in. Hoe de rest van het gezelschap
daar gekomen is weet ik niet meer. Het was maar een korte plechtigheid, zo
voorbij. Het feest vond plaats in de Duivenkeet, vlak bij de oude slotvijvers,
De zogenaamde duivenkeet van postduivenvereniging ‘De Snelvlieger’ aan de Oude Laan,
gezien in juni 1953 vanaf de Dorpsstraat. Daarachter het Dief- en Duifhuisje en westelijk
deel van de Middelmolenspolder. Op de voorgrond de buitenste slotgracht.
Links het spinhuis en werkplaats van de touwbaan van Van Dam.
Foto: P. Damsteegt/collectie HVC-Beeldbank
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waar druk op geschaatst werd. Er gingen een paar kennissen kijken hoe het
houten gebouw erbij stond en ze kwamen bezorgd terug. Alles was bevroren,
ook het toilet! Op de een of andere manier is dat in orde gebracht. Men zou
soep eten en broodjes en er was cake bij de koffie. Twee vrouwen zorgden voor
de bediening. Er heerste even paniek toen er geen lepeltjes bij de koffie waren,
en de cake zag er uit als een slecht gebakken wittebrood! Er was één persoon in
het bezit van een auto, die werd er op uit gestuurd om lepeltjes te halen en een
betere cake. De melkboer bracht een hele melkbus vol melk, de afspraak was
dat die zou blijven staan. Maar dat bleek een misverstand, hij moest geleegd
worden en gelijk weer mee. Bij omwonenden zijn toen pannen geleend om de
melk in over te gieten.

Ondertussen was ik mijn moeder in het keukentje tegengekomen en die fluisterde: ‘De soep is aangebrand’. De erwtensoep en de bruinebonensoep waren
beiden aan de bodem gekoekt. Maar wat moet je? Opeten die zooi! Buiten waren nichtjes en neefjes aan het schaatsen. Ze kwamen af en toe binnen om
warm te worden en iets lekkers te eten.Opeens zag ik dat ze allemaal een witte
anjer op hun kleren droegen! Dat waren de bloemen van mijn bruidsboeket, die
een tante ervanaf had gehaald en aan de kinderen gegeven. Ik had het willen
drogen, maar er was niet veel meer van over. Bal na! ‘Moet je die jurk niet uitdoen?’, vroeg een valse schoonzus. ‘Daar ken je toch niet mee dansen?’ Ik was
zo groen als gras en luisterde naar haar. Die mooie groene jurk waarin ik de koningin van het bal zou zijn geweest, deed ik uit en de wollen jurk aan, zodat ik
weer het gewone, degelijke meisje werd dat ik was. Aan het eind van de avond
werden wij, het bruidspaar, in de enige auto naar ons nieuwe huis gebracht. Het
was een bestelwagentje met twee deuren aan de achterkant. Alles wat er in dozen stond aan gehuurd glaswerk en serviesgoed ging erin. Toen wij er nog bij.
Maar de weg naar het huis was hobbelig en vol keien, en vlak voor de huisdeur
vlogen de autodeuren open en vielen de dozen naar buiten! Dat leverde veel
glasscherven en kapot aardewerk op!

Ik heb alles zelf moeten organiseren. En ik was nog nooit bij een bruiloft geweest en had geen idee hoe het hoorde. Niemand stak een poot uit, ook niet
mijn broer die verloofd was met een bemiddelde vrouw. Zelf had hij een goed
gevuld spaarbankboekje. De jaren dat hij in Indië zat kregen mijn ouders kostwinnersvergoeding, en dat hadden ze voor hem opgespaard! Ik moest alles wat
ik verdiende inleveren. Ik was toch maar een meid!

Nou ja, zo raakten we toch getrouwd. Maar de gelukkigste dag van mijn leven???
Afgeluisterd door Wil van Kooij- Seinstra.
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De Hoeve Verkade.
Verkocht en verraden!
Gewoon ouwe zooi.
Welke gek vindt dat mooi?
Wij maken daar geld.
Toch het enige dat telt?
Die gedachte gedijt.
Zo arm is onze tijd!

Wil van Kooij-Seinstra

INTERESSANTE WEB-SITES
OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE REGIO

Historische Vereniging Capelle aan den IJssel: www.hvc-capelle.nl
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel: www.hvnweb.nl
Historische Vereniging Prins Alexander: www.hvpa.nl
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’: www.historie.heidebes.nl
Historische Kring Krimpen aan den IJssel: www.historischekringkrimpen.nl
Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel: www.hvouderkerck.nl
Historisch Genootschap Roterodamum: www.roterodamum.nl
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JAN ROOVERS, FOTOGRAAF

De HVC verwierf in de zomer van 2013 de zogenaamde collectie Roovers,
245 scans van evenzoveel unieke foto’s van Capelle aan den IJssel in de
periode 1942-1965. Dit inclusief de negatieven en auteursrechten, wat betekent dat alleen de HVC beslist aan wie de foto’s beschikbaar worden
gesteld en onder welke financiële voorwaarden (zie HVC-Nieuwsbrief,
jrg. 27, nr. 2, zomer 2013). Wie was Roovers? Die vraag werd inmiddels,
na het bekend worden van de aankoop van de waardevolle verzameling,
regelmatig gesteld. Een korte beschrijving:

Jan Roovers (Johannes Franciscus Henricus, geboren 18 augustus 1912, overleden 8 februari 2000) was een bekende Rotterdamse freelance-fotograaf, die
zich van 1930 tot 1965 bezighield met het maken van foto’s voor archieven,
boeken, kranten, prentbriefkaartfabrikanten en tijdschriften. Zijn vader was een
sigarenfabrikant, die later vertegenwoordiger werd. Zoon Jan verdiende na zijn
schooltijd aanvankelijk de kost als kantoorbediende. Daarna, intussen 18 jaar
oud, ging hij aan de slag als fotograaf. Zijn eerste opdrachten kreeg hij van
Nijgh & Van Ditmar, uitgever van een dagblad, tijdschriften en boeken met een
eigen drukkerij en advertentiebureau aan de Rotterdamse Wijnhaven. Ook leverde hij in die tijd foto’s van Rotterdam aan de Gemeentelijke Archiefdienst.
Van 1935 tot 1938 werkte Roovers voor de Nederlandsch Nationaal Socialistische Uitgeverij (NENASU), een uitgever van boeken, periodieken, kranten en
brochures. Daarnaast leverde hij foto’s aan het weekblad ‘Volk en Vaderland’
en het ‘Nationaal Dagblad’, bladen die werden uitgegeven door de Nationaal
Socialistisch Beweging in Nederland.

Jan Roovers maakte op dinsdag 11
december 1956 deze fraaie foto van
de boerderij van Cor Verkade,
‘s-Gravenweg 141. Verkade was de
laatste veehouder op deze hoeve, die
dateert uit 1682 en vanwege groot
lokaal-historisch belang, hoge ouderdom en relatieve zeldzaamheid
als voorbeeld van een in hoofdvorm
vrij gave 17e eeuwse boerderij, in
2004 door het gemeentebestuur werd
aangewezen als gemeentelijk
monument.
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Roovers maakte gedurende zo’n 35 jaar, voor eigen rekening en op basis van
no cure no pay, een enorme hoeveelheid foto’s van straten, pleinen en wegen in
Rotterdam en plaatsen in de wijde omgeving, waaronder ook Capelle aan den
IJssel. Onvervangbare historische fotografische documenten, dikwijls gefotografeerd op plaatsen waar zijn collega’s geen oog voor hadden. Zijn enorme
productiviteit resulteerde in een omvangrijke collectie van ongeveer 50.000 foto’s. In 1982 verkocht Roovers de negatieven en auteursrechten van zijn foto’s
aan Arnoud Voet van Uitgeverij en Antiquariaat Voet, een Capelse ondernemer
gespecialiseerd in het uitgeven van historische fotoboeken. Na de verkoop
raakte het werk van Jan Roovers, als officieus stads- en dorpsfotograaf, steeds
meer bekend. Voet gaf namelijk veel van zijn foto’s een plaats in de vele tientallen door hem uitgegeven fotoboeken, zoals de bekende en populaire reeks
‘Groeten uit…’. Uitgaven waarin de meeste foto’s dateren uit wederopbouwperiode (1940-1965), een belangrijke periode in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Rond 1965 hield Roovers het zwerven door Rotterdam en omgeving
voor gezien en voerde op bescheiden schaal alleen nog reclameopdrachten uit.
Jan Roovers overleed op dinsdag 8 februari 2000, 87 jaar oud, in de stad waar
hij werd geboren en bijna van iedere straat of plein foto’s maakte. Foto’s van
blijvende documentaire en historische waarde.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister Rotterdam
- Netwerk oorlogsbronnen
- Het Vrije Volk, 25 november 1986.

De Nijverheidstraat in maart 1959,
gezien door het oog van de camera
van Jan Roovers. Onderaan de dijk
links boerderij ‘Zandrak´ van Willem
Boer, Nijverheidstraat 123. Rechts
daarvan een blokje van vijf arbeiderswoningen met de huisnummers
125 t/m 133. Uiterst links en slechts
gedeeltelijk zichtbaar Nijverheidstraat 121, de woning en praktijk
van huisarts E.Y. Boonstra (19051979). Alle panden op deze foto zijn
in 1966 gesloopt.
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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 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
Dorpsstraat 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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