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LOCATIES WAAR DE HVC ACTIEF IS:
HISTORISCH MUSEUM
Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Telefoon 010 450 00 80.

DIEF- EN DUIFHUISJE

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

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS

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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De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de HVC ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
Voor 65-plus leden en CJP-leden bedraagt de contributie € 9,00 per jaar.

Website:
E-mail:
Facebook:
Bankrekening:

www.hvc-capelle.nl
info@hvc-capelle.nl
HVC Capelle aan den IJssel
IBAN: NL20INGB0004395118

Eindredactie Nieuwsbrief Jos Specht

In deze aflevering
Van de Voorzitter
Notulen Algemene Ledenvergadering
Rekenkamer onderzoek
Straat vernoemd naar Piet van der Meer
Iemand een idee? Jazeker!
Zo oud als de weg naar Kralingen
Nieuwe expositie in Historisch Museum
Verwacht: Boek over Capelse Steenplaatsen
Verzorgingshuis ‘De Roo van Capelle’
Oude Laantje, Liefdeslaantje
De Algeraweg en de Abram van
Rijckevorselweg, secundaire waterkeringen
Toelichting bij de naam Troveis

Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester:
Lid:

HVC bestuur
Mevr. I.M. Camijn-van Kuler
Dhr. J. Specht
Dhr. E. Steenhouwer
Mevr. A. Scheffer
Mevr. A. Swets
Mevr. E. Lipjes-Jansen

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

2
3
5
5
6
9
15
16
17
24

pag. 26
pag. 28

010 442 16 56
010 284 79 09
010 450 69 37
010 421 64 18
010 450 68 83
010 455 95 30

Bij de omslag:
Overzichtsfoto van het zwembad ‘De Blinkert’. Op de achtergrond zien we het
flatgebouw Reviusrondeel 1 t/m 366, waarvan de zijgevel nog wordt opgetrokken en het gedeelte na de knik pas enkele etages hoog is.
Fotograaf: P. Damsteegt. Datering: 1971
Foto HVC Beeldbank www.capelleinbeeld.nl
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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VAN DE VOORZITTER

Het stukje van de voorzitter is deze keer van de nieuwe voorzitter. Mijn naam is Irma Camijn - van Kuler.
Ik ben een jaar lang algemeen bestuurslid geweest en
in de algemene ledenvergadering van 23 maart 2017
benoemd tot voorzitter. Gelukkig zijn we Jos Specht
hierdoor niet kwijt. Hij is uitermate waardevol als secretaris.

Ook al woon ik al 41 jaar in Capelle, mijn wieg heeft er
niet gestaan. Ik kom uit Hilversum, waar ik in 1970 mijn einddiploma gymnasium heb behaald. Vervolgens ben ik Engelse Taal en Letterkunde gaan studeren aan de RU in Utrecht. Dit was de roerige tijd van de studenteprotesten. Na
mijn kandidaats ben ik overgestapt naar Oud-Germaanse Taal en Letterkunde,
waarin ik in 1976 ben afgestudeerd. In mijn studententijd heb ik mijn eerste
bestuurlijke ervaringen opgedaan. Vanaf 1976 ben ik verbonden geweest aan
het Comenius College alhier, Havo/VWO bovenbouw. Daarnaast deden mijn
echtgenoot en ik veel vrijwilligerswerk, zoals bestuur van peuterspeelzaal,
scouting en binnen de Capelse politiek. Samen hebben mijn man en ik 18 jaar
in de gemeenteraad van Capelle gezeten. Hij van 1978 tot 1986 en ik van 2000
tot 2010, toen de kinderen het huis uit waren.

Geschiedenis heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ik had het graag willen
gaan studeren, maar in 1970 zag de werkgelegenheid er triest uit, gezien de net
ingevoerde onderwijshervorming, de zogenaamde Mammoetwet. Vandaar mijn
keus voor Engels. En nu ik met pensioen ben is er tijd voor de oude liefde en
ben ik in 2016 tot het bestuur van de HVC toegetreden.

In de vorige nieuwsbrief schreef Jos, dat wij vrijwilligers zochten voor historisch onderzoek en rondleidingen. Dank zij o.a. een advertentie in de IJssel- en
Lekstreek hebben we een leuke ploeg van 5 mensen, die zich met onderzoek
willen gaan bezig houden. En op het artikel met Jos Specht en Wim van den
Bremen hebben zich enkele mensen gemeld die willen rondleiden. Op deze
manier zijn de eerste stappen gezet in ons vijf jaren actie plan. Natuurlijk is
nieuwe aanwas altijd van harte welkom. Aanmeldingen via info@hvc-capelle.nl en telefonisch bij het bestuur.

Ook wil ik nog een woord van dank schrijven aan de heren Deelen, die de fantastische tentoonstelling IJspret aan de IJssel mogelijk hebben gemaakt. Helaas
heeft de naderende zomer een einde gemaakt aan deze expositie. Tot eind augustus kan men genieten van een expositie over speelgoed uit vervlogen tijden.
In september volgt een expositie over Capelle in de Tweede Wereldoorlog.
Irma Camijn, voorzitter
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 23 MAART 2017

Opening en vaststelling van de agenda
Aanwezig waren: 33 leden. De voorzitter, Jos Specht, opent de vergadering en
heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen
Bericht van verhindering werd ontvangen van Coby Eppenga-van Es, Suus
Boef, Cees Molenaar, Greetje Engelen, Arjen Uitbeijerse, Patricia Bogers,
Wim en Marjan Rijkaart van Cappellen, Koos Bouman en Anna Swets.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de knelpuntennotitie ‘Aanpakken Alstublieft’ van Wim en
Anneke van den Bremen, gepresenteerd tijdens de ALV van 2016, hebben nog
diverse gesprekken plaatsgevonden. De voorzitter geeft hierop een toelichting.
Er zijn enkele organisatorische aanpassingen gedaan en in het beleidsplan
2017-2021 worden een aantal knelpunten aangepakt.
Jaarverslag 2016
Geen bijzonderheden.

Financieel verslag 2016
De penningmeester, Eric Steenhouwer, geeft een toelichting. Anneke van den
Bremen merkt op dat volgens haar onderscheid moet worden gemaakt tussen
het positieve saldo ‘boven de streep’ en dat van ‘onder de streep’. Eric legt uit
dat de gemeente alleen kijkt naar het saldo ‘boven de streep’. Daar staan de
uitgaven die worden gedaan in het kader van de prestatieovereenkomst met de
gemeente Capelle.
Vervolgens brengt de kascontrole commissie verslag uit van haar bevindingen.
De commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening
2016. De vergadering stemt hiermee in.
Er wordt een nieuwe kascontrole commissie samengesteld. Voor het jaar 2017
stelde Coby Eppenga zich al beschikbaar en de heer Jan Pieters heeft zich aangemeld bij Irma Camijn. Als reserve lid stelt Peter Peters zich beschikbaar.

Begrotingen 2017 en 2018
De penningmeester geeft een toelichting. De begroting 2018 is vrijwel identiek
aan die van het jaar 2017, afgezien van de kosten voor de Nieuwsbrief die iets
hoger zijn geworden.

Bestuursverkiezing
De voorzitter is aftredend en herkiesbaar voor het bestuur, maar niet als voorzitter. Een nieuwe voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering beHVC Nieuwsbrief zomer 2017 pagina 3

noemd. Het bestuur stelt voor Irma Camijn in die positie te benoemen. De vergadering stemt hier unaniem mee in. Jos Specht wordt als bestuurslid herkozen. Hij zal als secretaris gaan fungeren en de PR verzorgen.
Else Lipjes is vorig jaar op haar verzoek voor 1 jaar als bestuurslid benoemd,
maar is bereid 2 jaar langer aan te blijven. Ook hiermee is de vergadering akkoord.

Beleidsplan 2017-2021
Jos Specht geeft een toelichting.
Mede rekening houdend met de aanbevelingen in de notitie ‘Aanpakken alstublieft’ heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van de doelgroepen die de
HVC wil bereiken en de publiekactiviteiten die daarvoor bestaan of ontwikkeld kunnen worden. De vereniging kan een beroep doen op een groot aantal
vrijwilligers in diverse werkgroepen.
Uit de daaruit volgende, uitgebreide actielijst zijn twee onderwerpen als prioriteit in 2017gekozen die het bestuur verder wil ontwikkelen: historisch onderzoek en de ontwikkeling van een groep van vrijwilligers voor rondleidingen en
stadswandelingen. Op deze twee terreinen zal de nadruk komen te liggen op de
werving van nieuwe vrijwilligers.
Andere initiatieven liggen o.a. op het gebied van genealogie, gesproken geschiedenis

Diverse aanwezigen doen suggesties voor het benaderen van de diverse doelgroepen. Peter Peters stelt voor om bij Open Monumentendag het Vuykhuis te
betrekken. Anneke van den Bremen vreest echter dat zij niet bereid zullen zijn
externe bezoekers op die dag te ontvangen, wellicht dat er via het restaurant
iets kan worden geregeld.
Discussie ontstaat over de PR, waarvoor diverse suggesties worden gedaan.
Anneke van den Bremen stelt voor om meer apart met de diverse werkgroepen
te gaan praten over mogelijke, meer specifieke kanalen die kunnen worden benaderd. Ook zouden meer migrantengroeperingen kunnen worden benaderd.
De voorzitter brengt tenslotte verslag uit van het onderzoek door de Rekenkamer in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel. Dit onderzoek richt
zich op de doelmatigheid van de besteding van gemeentelijke subsidie. Verwacht wordt dat de HVC op dit gebied een positieve beoordeling zal krijgen.

Rondvraag
Pleun stelt voor om de leden van de HVC een kalender met voor de vereniging
belangrijke data toe te sturen. Charlotte Barto vult deze suggestie aan, met bijv.
een boekenlegger of agenda speciaal voor HVC-leden.

Sluiting
Jos Specht dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
Na een korte pauze geeft historicus Sander Wassing een bijzonder boeiende lezing over de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten.
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REKENKAMER ONDERZOEKT DOELMATIGHEID
BESTEDING GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

Jaarlijks ontvangt de HVC een gemeentelijke subsidie. Er zijn uiteraard
voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een subsidie. De voorwaarden voor de subsidie aan de HVC liggen vast in een zgn. prestatieovereenkomst met de gemeente Capelle. Jaarlijks wordt in de eerste
Nieuwsbrief van het jaar verantwoording afgelegd in het financieel overzicht en in het jaarverslag. Gegevens die ook naar de Rivierweg gaan.

Onlangs ontvingen de voorzitter en de penningmeester twee leden van de Rekenkamer van Capelle aan den IJssel in het kader van het onderzoek ‘Doelmatigheid Culturele Voorzieningen’. Met dit onderzoek beoogt de Rekenkamer te
beoordelen of de subsidies doelmatig worden besteed.
De HVC ontving inmiddels een positief verslag van dit onderzoek.

STRAAT VERNOEMD NAAR
CAPELLENAAR PIET VAN DER MEER

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Rotterdam heeft besloten een straat te vernoemen naar de in 1944 overleden Piet van der Meer
(Pieter, Johannes 1919) uit Capelle aan den IJssel.

KP’er Piet van der
Meer
(Zwarte
Piet) werd op 24
oktober 1944 door
verraad gearresteerd door de S.D. tijdens een gevecht
bij de Blijdorptunnel in Rotterdam.
Als represaille voor de overval op het
hoofdbureau van politie aan het Haagsche Veer, die dezelfde dag plaatsvond, werd Van der Meer die avond
standrechtelijk doodgeschoten. Piet
van der Meer ligt begraven op het Nationaal Ereveld Loenen.

Het Piet van der Meerhof vind je in
Rotterdam, Het Lage Land tussen
Prinsenlaan en Folkert Elsingastraat.
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IEMAND EEN IDEE? JAZEKER!

In de vorige HVC Nieuwsbrief werd de vraag gesteld wie een idee had
over een houten onderdeel met het IHS-monogram dat zich in de Dorpskerk bevindt. Er kwamen enkele reacties binnen op de redactie en ze bevestigden vrijwel allen de herkomst van wat een onderdeel blijkt te zijn
van een kansel in de Dorpskerk.

De heer J.W. (Wim) Weijers, broer en zwager van
het kostersechtpaar Hans (†) en Ineke Weijers
(kosters van 1972-2001) wist te vertellen dat de
kansel door zijn broer, samen met Jan van Campen, werd opgehaald in Limburg. Oorspronkelijk
kwam de kansel uit Baume in Frankrijk. Het afgebeelde onderdeel is de luifel van de kansel.

Ook voormalig ouderling-kerkvoogd Dorp, de heer Bram Dudok van Heel
(1980-1992) reageerde. Hij liet weten, dat het hier gaat om de hulpkansel die
links voorin de kerk staat. Dit ter vervanging van de hardboardplaten bak die
er jaren stond. Deze ‘nieuwe’ kleine of lage kansel is ca. 130 jaar oud en komt
uit een Rooms Katholieke kerk bij Baume in Frankrijk.
Tijdens de grote onderhoudsbeurt, die dankzij een grote gift van de Van Cappellen Stichting in 1988 plaats vond en waarbij de goten op de muren vervangen werden door koperen goten buiten de muren, het pleisterwerk binnen geheel vervangen werd, de binnenkap behandeld werd tegen houtworm e.d. en
Preekstoel voor de restauratie met Ds Booij

Preekstoel na de restauratie.
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nog meer zaken waarvoor de kerk ruim 3 maanden gesloten werd, kwam de
behoefte op aan een betere lage kansel. In die tijd waren Theo van Raalte (†),
Piet Zoetemeijer (†), Teun Stolk en ondergetekende ouderling-kerkvoogd.
‘Als ik mij het goed herinner kwam dit onderwerp in een gesprek tussen Theo
van Raalte en Jan van Campen ter sprake. Jan vond in Zuid-Limburg voor een
schappelijke prijs bij een antiekwinkel dit, uit 2 delen bestaande, stel waarvan
het onderste deel nu in gebruik is als lage kansel’.
De heer H.J. Kraan stuurde de Latijnse verklaring voor het monogram IHS t.w.
Iezus Humanitatus Salvation, vertaald Jezus tot Heil der Mensheid.

Van de heer Adri den Boer kwam een uitgebreide reactie, waarmee dit onderwerp nu met een gerust hart kan worden afgesloten. De auteur van het stuk
‘Franse Mariaverering in Capelse dorpskerk (Toen & Nu, Het Kanaal, 2011)
schreef:
De vorige HVC Nieuwsbrief sloot af met de vraag wie een idee had over een
houten onderdeel met het IHS-monogram. De complete uitleg van dat teken
zegt ook dat het ‘geregeld gebruik wordt op katholieke voorwerpen’. Het idee
van Paul Weyling en mij is daarom én vanwege de stijl van het snijwerk dat het
onderdeel behoorde bij een in 1987 voor deze kerk gekocht groter RK-object.
Na verwoesting van de aan Sint Nicolaas gewijde voorganger in mei 1574
werd deze kerk gebouwd in 1592 en een jaar later in gebruik genomen. Alleen
al dat jaartal betekent in deze buurt dat de kerk nooit diende voor de RoomsKatholieke eredienst. Toch prijkt er – zij het pas sinds 30 jaar – een RK kerkmeubel. Het is Franstalig.

Men benut in de dorpskerk twee kansels en geen van beide werden voor Capelle gemaakt. De grote kansel staat tegen het koorhek en kan alleen worden
benut als er in het koor geen toehoorders zitten. Vanachter de kleine kansel
kan de dominee de hele kerk bepreken. De kansels stonden beide veel
langer elders. ‘Deze kerk is nieuw, hagelnieuw, ondanks de achttiendeeeuwse sfeer die bij de restauratie zo

De bedoelde hulpkansel, waarvan de luifel
op de Dorpkerkse zolder ligt.
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bedrieglijk echt is aangebracht’, aldus Wiert J. Berghuis in 1973 in zijn boekje ‘Langs de oude zuidhollandse kerken’. De Franse kansel was er toen nog
niet eens… (Over het eigen Tiengebodenbord van 1650 was ook die auteur natuurlijk wel enthousiast.) Voor de restauratie van 1959 zag het interieur er inderdaad anders uit met nog een preekstoel in een neo-stijl van 1880. ‘De
hoofdkansel is circa 350 jaar oud en is afkomstig uit de kerk in Sirjansland.
Deze kerk moest worden afgebroken na de stormvloed in 1953. De hulpkansel
is veel minder oud, circa 125 jaar en komt uit Frankrijk.’ Dat schreef het boek
‘Capelle aan den IJssel. De geschiedenis’ uit 1991. Die leeftijden waren al van
de (volgende) kerkrestauratie van 1987-1989. Wat in deze kerk in elk geval
oud-koster Jaap Klein noemde de ‘kleine of hulpkansel ‘ toont een sierband
met het opschrift ‘Consolatrice des Affligés P.P.N.’ Waarom zou het genoemde boek van 1991 die tekst en de RK-herkomst genegeerd hebben? De eerste
drie woorden betekenen ‘Troosteres der bedroefden’ en de drie letters P.P.N.
achteraan ‘Priez Pour Nous’, vertaald ‘Bid voor ons’. De bedoelde troosteres
en voorbidder is zonder meer Maria. Hoewel ook protestanten haar waarderen
is deze heiligenverering puur Rooms-Katholiek. Dat is logisch bij een Franse
herkomst, maar dus onbenoemd in de boeken, maar kennelijk geen bezwaar. Al
heet haar lied uit Lukas 1 bij protestanten niet het Magnificat, maar de Lofzang
van Maria: hij werd en wordt in deze kerk wel gezongen. ‘Die stout zijn op
hun macht, heeft Hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen’, zo zong men
in de berijming van 1773. Of dat zelfs revolutionair werd beleefd, weten we
niet meer. Toch: vies van de revolutie en de Fransen waren veel Capellenaren
in 1795 niet (dominee Philippo wel). Een citaat uit De Nederlandsche Stad- en
Dorp-Beschrijver van 1797 over de dorpskerk: ‘Naast den Predikstoel, in den
muur, zag men weleer het wapen van de te Capelle aan den IJssel zeer in aanzien zijnde familie van Hoogendijk; doch hetzelve is na de gezegende Revolutie, volgends de nieuwe en betere orde der zaaken weggenomen moeten worden.’ Dat was nog twee preekstoelen terug… Wapperde (verplicht) ook van
deze gemeentetoren niet op zondag 27 oktober 1811, toen Napoleon over de
‘s-Gravenweg raasde, de tricolore? Die vlag mag de vertrouwde kleuren hebben, maar dat wel in verticale banen.

Volgens Paul Weyling is de eiken hulpkansel in 1987 gekocht en kwam deze
uit de buurt van het plaatsje Baume, dat ligt in de Franse Jura, een berggebied
in het oosten van Frankrijk ter hoogte van Zwitserland. Op 13 juli 2011 publiceerde ik al over deze kansels in het voormalige huis-aan-huisblad Het Kanaal,
tijdelijk ook in Capelle verschijnend. (De titel was ‘Franse Mariaverering in
Capelse dorpskerk?’) Hem dankte ik toen al voor die informatie en ook voor
de oude tegenlichtfoto van de verdwenen kansel van 1880 met dominee Jozeph
Booij (1878-1952). Deze predikant stond van 1929-1944 in Capelle.
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ZO OUD ALS DE WEG NAAR KRALINGEN

De ‘s Gravenweg is één van de oudste wegen van Nederland en waarschijnlijk twee of drie eeuwen eerder maar in ieder geval al in de 13e
eeuw in gebruik als kade. Ooit was de weg de enige verbinding tussen
Gouda en Rotterdam en heel belangrijk voor de economie van ons land.
Om die reden werd in 1679 al begonnen met het bestraten van de weg.
Een zeldzaamheid in die tijd, waardoor de ‘s Gravenweg ook landelijk
bekendheid kreeg als langste straatweg van Nederland.
De ‘s Gravenweg geniet
ook bekendheid door de
veel gehoorde uitdrukking ‘Zo oud als de weg
naar Kralingen’, die gebruikt wordt als mensen
duidelijk willen maken
dat iets heel oud is.
Romeins verleden
Opgravingen laten zien
dat er al in de tweede
eeuw bebouwing was
langs de IJssel. Een goed
voorbeeld hiervan is de
door de Romeinen aan-

Gezicht op de ‘s Gravenweg bij de kruising met de Kanaalweg. Rechts de brug naar de Kanaalweg. (1954)

De oude werf, een buurtje van 10
arbeiderswoningen aan de ‘s
Gravenweg, direct naast en ten
oosten van nummer 157, de ‘Slotshoeve’. Het buurtje werd in 1966
gesloopt. Op deze plek is nu het
parkeerterrein van de Volkstuinen Klein Vee Vereniging ‘Dier en
Tuin’.
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gelegde heerweg, toen al de directe verbinding tussen dat wat pas in een veel
later stadium Rotterdam en Gouda zouden worden. Men vermoedt dat dit de
voorloper van de ‘s Gravenweg is.

Daarnaast maakten de Romeinen ook gebruik van het water. Voor het vervoer
van vracht werden bijvoorbeeld schepen met een zeer platte bodem gebruikt.
Na het vertrek van de Romeinen verviel de streek weer in zijn oude hoedanigheid, hier en daar een nederzetting met jacht en visserij als belangrijkste bestaansmiddelen.
Bovendien was het gebied minder goed bewoonbaar geworden door de stijging
van de zeespiegel en het grondwater in de moerassen. De vorming van veen
ging continu door.

Polderen
Pas na het eerste millennium na Christus kregen de Hollanders de techniek van
het aanleggen van dijken onder de knie en werd het land polder voor polder teruggewonnen. Het veranderde in vruchtbare grond voor landbouw en veeteelt.

Naarmate de dikke veenlagen beter konden worden bemalen, nam het veen
vastere vormen aan. Toen werd duidelijk dat men een enorme energiebron onder de voeten had. Bijna het gehele gebied tussen Rotterdam en Amsterdam
werd afgegraven voor de turfwinning en het eindresultaat was een eindeloos
merengebied met smalle richels, waarop de bewoners zich nauwelijks veilig
voelden. Toen er molens kwamen die voldoende capaciteit hadden om de meren leeg te malen werd het verdronken land teruggewonnen. Veeteelt en akkerbouw kregen een tweede kans.
‘s Gravenweg
De ‘s Gravenweg maakt deel uit van een oude waterkering die al in de elfde
Gezicht op de ‘s Gravenweg, gezien in oostelijke richting met rechts het tolgaarderhuis. (1956)

Gezicht op de ‘s Gravenweg, gezien in
westelijke richting met links de dokterswoning van huisarts Berghege aan de
‘s Gravenweg 180. (1905)

HVC Nieuwsbrief zomer 2017 pagina 10

eeuw van Gouda naar Vlaardingen liep. Na de aanleg van Schielands Hoge
Zeedijk in de twaalfde eeuw kwam de ‘s Gravenweg binnendijks te liggen.

Dat de ‘s Gravenweg zeer oud is, blijkt ook uit het gegeven dat op een geschiedkundige atlas van Nederland, waarop Holland tussen het IJ en de grote
rivieren in 1300 is aangegeven, de ‘s Gravenweg al voorkomt.
In het standaardwerk ‘De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van
Zuid-Holland’ van jhr. L.F. Teixeira de Mattos wordt het vermoeden geuit dat
het één van de oudste waterkeringen tegen de Maas is, die al bestond bij het
optreden van graaf Floris V, dus vóór 1272. Zeker is dat de naam
‘s Gravenweg in grafelijke charters van het begin van de veertiende eeuw herhaaldelijk genoemd is.
Uit de Rotterdamsche Courant van 25 december 1828

OPENBARE VERPACHTING EN AANBESTEDING

Burgemeester en Wethouders der Steden Rotterdam en Gouda zijn van
mening (onder inwachting der nadere approbatie van het Gouvernement)
op Maandag den 29 December 1828, des middags ten twaalf ure, ten huize van den Kastelein J. van Lange, in het Roode Leeuwtje, aan ‘s Gravenweg, ten halverwege tusschen de twee voorschreve Steden, in het openbaar te verpachten: De geoctroijeerde GABELLE of STRAATGELD, tusschen de voorschreve Steden Rotterdam en Gouda, geheven wordende,
voor de tijd van Zes Jaren, ingaande met den eersten Januarij 1829 en
eindigende met den laatsten December 1834, en zulks in drie Percelen of
drie Percelen te zamen.

En na den afloop der voorschreve Verpachting, mede in het openbaar,
aan te besteden: Het ZESJARIG ONDERHOUD voor den voorschreve
STRAATWEG, mede voor den tijd van Zes Jaren, ingaande den 1sten Januarij 1829 en eindigende den laatste December 1834; Waarvan de Conditiën en Voorwaarden acht dagen voor den dag der Verpachting en Aanbesteding (Zon en Feestdagen uitgezonderd), van des voormiddags ten
tien tot één ure daarna, ter Sekretarie der beide Steden ter Lezing zullen
liggen; alsmede bij J. van Lange, ten halverwege voornoemd.

Wie daarin gading hebben komen ten dage, ure en plaatse voornoemd en
doen hun voordeel.

Zegt het voort.
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Verkeersweg
Zowel het vrachtvervoer, de postwagen als het reizigersvervoer met paard en
wagen maakten gebruik van deze ongeveer 10 km lange weg.
In 1679 kwamen Gouda en Rotterdam overeen om de weg tussen de beide steden te bestraten. Gouda nam de IJsseldijk tot Nieuwerkerk aan den IJssel voor
zijn rekening en Rotterdam bestraatte de ‘s Gravenweg.
Tot 1741 was de verbindingsweg Gouda-Rotterdam de langste straatweg van
Nederland. Om de kosten van aanleg en onderhoud te dekken werd tol geheven
op de ‘s Gravenweg. Deze tol werd opgeheven in 1857.

Met de ingebruikname van de Rhijnspoorweg (aangelegd tussen 1855 en 1858)
van Rotterdam via Gouda naar Utrecht verminderde langzamerhand de verkeersdrukte op de ‘s Gravenweg. De postwagen verviel en daarmee ook het
reizigersvervoer. Later maakte ook het goederenvervoer meer gebruik van de
spoorlijn.
(Over de oude spoorbaan liggen nu de Schielandweg, de Abram van Rijckevorselweg en de Maasboulevard. Op de kruising van de ‘s-Gravenweg met de
Schielandweg in Nieuwerkerk aan den IJssel, die in de volksmond nog steeds
‘Scheve Overweg’ wordt genoemd, is op de rotonde een monument geplaatst
dat herinnert aan de tijd toen hier nog treinen reden).

In de twintigste eeuw nam het gebruik van fiets, motorrijwielen, auto’s en bussen zeer snel toe. Daardoor gebeurden er op de smalle, kronkelige weg vaak
ongelukken. Voor voetgangers werd de ‘s Gravenweg ronduit gevaarlijk.

Buitenhuizen en Boerenhofsteden
Veel vermogende Rotterdammers, dank zij de sterk gegroeide havenactiviteiten en industrie in de 18e en 19e eeuw, zochten hun heil ‘s zomers buiten de
stad. Zij bouwden onder meer langs de ‘s Gravenweg buitenverblijven, beantwoordend aan hun behoefte aan ontspanning en waardering voor de natuur, de
zogenaamde lust- of plezierhoven.

Het Scoutcentrum aan de ‘s Gravenweg 101, als boerderij gebouwd in
1609. Het boerenbedrijf werd beëindigd in 1962. Het gebouw is een
Rijksmonument.
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Sommige van deze buitenverblijven
bestonden uit een grote tuin met
theekoepel, waar men slechts de dag
doorbracht. Andere buitenplaatsen bestonden uit een groot stuk grond,
voorzien van een huis, geschikt voor
bewoning tijdens de zomermaanden.
De gefortuneerde stedeling kon hier
met zijn gezin en personeel een aantal
maanden per jaar de onhygiënische
toestanden van de stad ontvluchten en
genieten van de landelijke rust.

Villa ‘Weltevrede’ aan de ‘s Gravenweg
215, gebouwd in 1874. (1930)

De buitenverblijven lagen het dichtst
bij het oude Kralingen. Verderop op de ‘s Gravenweg, vanaf de IJsselmondselaan in Kralingse Veer, voorbij de grens tussen Rotterdam en Capelle aan den
IJssel, tot Nieuwerkerk aan de IJssel stonden vooral boerenhofsteden. Deze
werden meestal bewoond door een pachter. Op deze typisch Zuid-Hollandse
boerderijen werd vee gehouden, boter en kaas gemaakt. Akkerbouw kwam
daar niet voor.
De ‘s Gravenweg werd ook de vestigingsplaats van tuinderijen.
Tot ca. 1930 werd de aanblik bepaald door platglaskassen, af en toe afgewisseld door een weiland met grazende koeien. Daarna kwamen langzaam maar
zeker de hoge kassen.

De uitbreiding van Capelle aan den IJssel maakte een einde aan dit tuinbouwgebied. In verband met de uitbreidingsplannen kocht de gemeente rond 1965
alle grond tussen de Ringvaart en de Hollandsche IJssel. Daar zaten dus ook de
onteigeningen van boeren en tuinders aan de ‘s Gravenweg bij. Tussen de rivier en de Abram van Rijckevorselweg moest volgens plan de wijk Oostgaarde worden gebouwd. Tussen Abram van Rijckevorselweg en de ringvaart de
wijk ‘s Gravenland-Oost (let op, dit is niet de huidige wijk ‘s Gravenland,

De kassen van Prins aan de ‘s Gravenweg. In het midden de Era-flats
van de Louis Couperusplaats, Frederik van Eedenplaats en Herman
Gorterplaats. (1970)
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maar het gebied tussen Kanaalweg, Ringvaart en Klaas Klinkertweg waar nu
o.a. de golfbaan ligt).

Vrijwel alle panden aan de ‘s Gravenweg, inclusief de eeuwenoude boerderijen, werden aangekocht om te worden gesloopt. Het was de bedoeling dat de
wijk ‘s Gravenland-Oost zou worden volgebouwd met flats van 8 hoog en eengezinswoningen. De ‘s Gravenweg zou fietspad worden, evenwijdig zou een
brede weg voor autoverkeer worden aangelegd.

Deze plannen riepen veel weerstand op, bewoners en de actiegroep Woonomgeving vochten ze met succes aan. De gemeente haalde bakzeil en zat tegelijkertijd met de onteigende panden in de maag. Vandaar dat de gemeente eigenaar bleef van ‘s Gravenweg 325, de kinderboerderij en vele tuinderwoningen
die werden verhuurd, maar niet of slecht werden onderhouden. Er waren ook
mensen die hun huis weer terugkochten.
De onteigende tuinders kregen vervangende grond aangeboden in Waddinxveen, die door de gemeente Capelle was gekocht. Meerdere tuinders hebben
hier gebruik van gemaakt.

Ondanks de vele nieuwbouw heeft de ‘s Gravenweg zijn landelijke karakter
behouden: een smalle polderweg met een weerszijden knotwilgen en water met
bruggetjes en dammen.
De redactie van de HVC Nieuwsbrief is
Wies Groeneveld (Ons Rotterdam),
Kees Klomp en Paul Weyling
erkentelijk voor hun bijdrage aan dit artikel.

Foto’s:
HVC Beeldbank (www.capelleinbeeld.nl)

Boeken:
- Verheul, J Dzn., Kralingen en ‘s Gravenweg alsmede de oude merkwaardige Buitenhuizen en Boerenhofsteden aan dien weg.
* ter inzage in de HVC Bibliotheek in het museum

- Es, Frans van, Weyling, Paul, Bolkestein, Hans, Breedijk, Pieter, Nijdam,
Henk (beeld), Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel.
** verkrijgbaar in de museumwinkel en via de webwinkel
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NIEUWE EXPOSITIE IN HISTORISCH MUSEUM

Zaterdag 29 april werd de succesvolle expositie
IJSPRET AAN DE IJSSEL officieel afgesloten
met een hapje en een drankje. Ruim duizend bezoekers trok deze nostalgische terugblik op Capelse ijspret. Schaatscoryfee, Wim de Graaff, die
in september vorig jaar de opening verrichtte,
was ook bij deze sluiting aanwezig.

De beide heren Deelen werden nogmaals bijzonder
bedankt voor het ter beschikking tellen van hun collectie schaatsen, pijpen enz. zonder welke er geen
tentoonstelling was geweest. Het gastenboek puilt uit
van de loftuitingen van bezoekers.

Ruimte dus voor wat nieuws. De werkgroep Exposities maakte de keuze om
voor de periode 20 mei tot en met 19 augustus 2017 te exposeren met speelgoed uit de oude doos. Dat werd ook de titel van de expositie, die een overzicht geeft van populair kinderspeelgoed uit de vorige eeuw.

Houten speelgoed, blikken speelgoed, de toverlantaarn, tollen, poppen, fornuisjes, van alles is er te zien. Voor de kinderen is er een zoekspel bij (de reproductie van) het schilderij ‘Kinderspelen’ van Pieter Bruegel.
Het Historisch Museum, Bermweg 13, is iedere zaterdag geopend tussen 13.00
en 16.00 uur. De toegang is gratis (evenals de koffie en thee).

Op 8 september 2017 staat de opening van de volgende expositie gepland: Capelle in de Tweede Wereldoorlog. Mocht u beschikken over objecten uit die
tijd, die u in bruikleen wil geven aan de HVC, laat het ons weten. U vindt de
telefoonnummers van de bestuursleden elders in dit blad en het kan ook via
info@hvc-capelle.nl. Dank u wel.

Ons lid, Nico Feijnenbuik, was al zo vriendelijk zijn uitgebreide verzameling
ter beschikking te stellen. Alle objecten worden tentoongesteld in afgesloten
vitrines.

NB Vergeet u niet dat tot en met oktober 2017 elke tweede zaterdag van de
maand het Dief- en Duifhuisje geopend is? Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u
de exposities over Schielands Hoge Zeedijk en De Kastelen van Capelle bekijken.

Telkens is er om 14.00 uur een rondleiding door het Slotpark met verrassende
details over de omgeving.
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VERWACHT:
BOEK OVER DE CAPELSE STEENPLAATSEN

In 2015 heeft de Historische Vereniging een tentoonstelling gewijd
aan de Capelse steenplaatsen. Capelle aan den IJssel telde er vier:
één in de Kleine Zeeheldenbuurt,
één in de Oude Plaats en twee in
de Kouwenhoek.

Ter voorbereiding van de tentoonstelling is veel materiaal verzameld,
aanzienlijk meer dan kon worden
gepresenteerd. Dat is de aanleiding voor het uitbrengen van een boek, volgens
de stand van het onderzoek op dit moment.
Het eerste gedeelte van dit boek gaat over
- de achtergronden en het proces van het steenbakken
(hoofdstuk 1), eerst algemeen en daarna toegespitst op de ijsselsteentjes;
- de arbeiders op de steenplaatsen, de arbeidsomstandigheden (hoofdstuk 2)
- en de eigenaren (hoofdstuk 3).

Het tweede gedeelte betreft de geschiedenis van de diverse steenplaatsen
(hoofdstuk 4 tot en met 6). Niet eerder zijn zoveel gegevens over de hele periode van de steenplaatsen bijeengebracht en in onderling verband geplaatst,
zowel per steenplaats als - gezien de familieverwantschappen - voor de steenplaatsen gezamenlijk.
Naar verwachting zal de verschijning van het Capelse Steenplaatsen boek in
augustus a.s. plaatsvinden en zal het boek te koop worden aangeboden via de
museumwinkel en de webshop.
Over de prijs wordt nog onderhandeld, maar
zal zeker onder een tientje liggen. De prijs zal
dus geen beletsel vormen om deze lokale industriële geschiedschrijving een plaats in uw
boekenkast te geven.
De stenenkruister. Het oorspronkelijke gipsen beeld
van Minea Bosch Reitz is verloren gegaan, maar in
2009 werd in Nieuwerkerk aan den IJssel een bronzen beeld van Loek Bos naar het oorspronkelijke
model onthuld.
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VERZORGINGSHUIS ‘DE ROO VAN CAPELLE’

In september 1967 ging de Capelse gemeenteraad akkoord met het voorlopige bestemmingsplan Oostgaarde. Ongeveer tegelijkertijd werd de
‘Werkgroep Oostgaarde’ ingesteld, welk team burgemeesters en wethouders moest adviseren over de opzet en de realisatie van Capelle’s eerste,
geheel nieuwe wijk. Het nog niet geheel vaststaande bestemmingsplan
voorzag toen in het realiseren van twee verzorgingshuizen voor bejaarden met een totale capaciteit van 400 bedden in Vak H, het huidige gebied tussen De Linie, Westerlengte, Keerkring en Couwenhoekseweg.

Een nieuw bejaardencentrum
In eerste instantie wilde het gemeentebestuur een nieuw verzorgingshuis
realiseren binnen de oude dorpskern.
Dit op steenworp afstand van het oude
mannen- en vrouwenhuis ‘Van Cappellenstichting’, en wel op de locatie
waar in de jaren ‘80 de woningen van
de Binnenhof zouden worden gebouwd. Het plan van B&W voorzag
De ‘Van Cappellenstichting’.
eveneens - vanwege een voor het bejaardencentrum aan te leggen ‘ruim en
representatief’ plantsoen - in de sloop van de historische panden tegenover de
Dorpskerk. Gelukkig was stedenbouwkundige F. Hazewinkel van oordeel dat
de aard van de bebouwing aan de Kerklaan gehandhaafd diende te blijven. Hij
achtte het een ‘specimen van een vervlogen Capelse periode’ en stelde dan ook
voor de historische panden tegenover de Dorpskerk te renoveren in
plaats
van te slopen. Het college was echter niet gevoelig voor de argumenten van
Hazewinkel, met als gevolg dat onder betrokken Capellenaren en bij enkele
politieke partijen grote onrust ontstond. Boze en verbijsterde burgers vonden
dat de grote daadkracht van het college als het om het slopen van historische
en beeldbepalende panden ging, nu maar eens moest worden ingetoomd. Stevige protesten waren er ook van ‘Woonomgeving’, een actiegroep die het idee
van B & W betitelde als ‘onacceptabel en idioot’. Het plan verdween
daarna al snel en tot vreugde van velen van de tekentafel. Bijna gelijktijdig werd besloten dan maar een tweede verzorgingshuis in Oostgaarde te
bouwen.
Kerklaan 3 t/m 13, ‘een speciman van een
vervlogen Capelse periode’.
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Geen twee, maar éen verzorgingshuis
Al in een vroeg stadium vroeg de werkgroep zich af of het wel realistisch was
om twee ‘huizen’ te realiseren in Oostgaarde, dit gezien het veranderende denken op het gebied van ouderenhuisvesting en -zorg in die tijd. Bovendien beschikte men in Capelle reeds over twee verzorgingshuizen in de wijk Middelwatering: De in juli 1956 geopende ‘De Rozenburcht’ (81 bedden) met 80 omliggende bejaardenwoningen en de in mei 1963 officieel in gebruik genomen
‘De Vijverhof’ (82 bedden) aan de Reigerlaan met 40 bejaardenwoningen aan
de nabijgelegen Kerklaan die ook tot het huis behoorden. In 1971 waren er
daar nog eens - verdeeld over de eveneens aan de Kerklaan gelegen gebouwen
‘De Leeuwerik’ en ‘De Nachtegaal’ - 160 appartementen voor ouderen bijgekomen. De werkgroep vroeg daarom advies aan de directeur van Gemeentelijke Sociale Dienst, Thijs Hekel (Matthijs, 1924-1983), die vervolgens de
‘Stichting Nederlandse Centrale voor Bijzondere Huisvestingsvormen’ te Amsterdam informeel benaderde met de vraag ‘een beetje mee te denken’ over het
wonen van en de zorg voor ouderen in Capelle. Dit alles leidde in 1968 tot het
advies om in Vak H ‘slechts’ één verzorgingstehuis te bouwen met aansluitend
een vrij groot aantal serviceflats voor ouderen, alsmede een dienstencentrum.
Een advies dat werd opgevolgd.

Inmiddels wist het gemeentebestuur dat de ‘Stichting Nederlandse Centrale
voor Huisvesting van Bejaarden (NCHB)’ te Amsterdam bereid was het complex voor haar rekening te laten bouwen. Een aantrekkelijk gegeven voor de
gemeente, die voor wat betreft de financiering van het complex zo werd verlost
van vele lastige en ingewikkelde problemen. Daarnaast beschikte de gemeente Capelle in die jaren nog niet over voldoende mankracht en het voor een dergelijk, groot en gecompliceerd complex benodigde apparaat. In de gemeenteraad van 22 april 1969 viel de beslissing dat de NCHB aan de slag kon. Op 24
augustus 1970 besloot diezelfde raad tot de verkoop van de benodigde 21.000
m2 grond, waarna op 4 oktober 1971 het garantiebesluit kon worden genomen
voor de benodigde geldleningen t.b.v. ƒ 39.500.000,00 (€ 17.954.545,00)
Twee maanden eerder, op 9 augustus, werden aan de in Vak H geplande straten
de namen ‘De Baronie’ (naam van de streek rond Breda) en ‘De Graafschap’
(naam van het voormalige Graafschap Zutphen in het oosten van Nederland)
gegeven.

Verzorgingshuis ‘De Rozenburcht’

Verzorgingshuis ‘De Vijverhof’
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De Roo van Capelle
Het verzorgingshuis kreeg de naam ‘De Roo van Capelle’. Dit naar de achternaam van de heer Willem de Roo van Capelle (Willem Reinhard Constant,
1890-1984) - de jongste zoon van Henry Boudewijn de Roo (1859-1936) en
Jonkvrouwe Bartholomina Maria van den Santheuvel van Capelle (1864-1949)
- wiens betovergrootvader van moederszijde, Jonkheer Jacob Cornelis Jantzon
van Erfrenten van Capelle (1769-1859), in 1801 eigenaar werd van de grond,
opstallen en alle rechten behorende bij het drie jaar eerder gesloopte ‘Slot van
Capelle’. Op grond van die oude rechten mocht Willem de Roo van Capelle als
nazaat van Jacob Cornelis Jantzon van Erfrenten zich Heer van het Huis te Capelle noemen.
Architectenburo Van Tijen-Boom-Posno en Van
Randen uit Rotterdam tekende voor het ontwerp van
het gehele complex, terwijl het Rijswijkse aannemingsbedrijf Gebam N.V. de gelukkige was die het
mocht bouwen. Het technisch adviesbureau Van den
Bogaard uit Rotterdam ontwierp de technische installaties van het tot dan grootste project van de
NCHB in Nederland. Als tuinarchitect werd het Capelse bureau De Boer ingeschakeld. Installateurs
waren Suyver en Rossen te Deventer (elektra), Electrolux te Diemen (keuken), Mulder te Geleen (liften), Schilperoort te Rotterdam (verwarming,) en
Van der Pol te Soest (sanitair).

W. R. C. de Roo van Capelle.

Op dinsdag 2 november 1971 was het zover dat de dan 81-jarige heer Willem
de Roo van Capelle, de hiervoor genoemde naamgever van het verzorgingshuis, onder grote belangstelling de eerste paal voor het project kon slaan. Het
totaal zou gaan bestaan uit een verzorgingshuis van zeven verdiepingen hoog
met 202 gesubsidieerde bedden, 217 serviceflats voor bejaarden, 48 tweekamerwoningen, 234 gestapelde maisonnettes en vier aangepaste vijfkamerwoningen voor invaliden. Verder zou er volgens plan in Vak H door anderen een
Maquette van Vak H met
linksboven de gestapelde
maisonnettes aan De
Graafschap, diagonaal
het verzorgingshuis ‘De
Roo van Capelle’ en de
aanleunende serviceflats
aan De Baronie en
rechts gestapelde maisonnettes eveneens aan
De Baronie.
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Dienstencentrum, een wijkcentrum voor Kruisverenigingen en groepshuisartsenpraktijk worden gerealiseerd, welke in 1980 werden geopend.

De eerste ouderen
In maart 1974, een kleine twee en een half jaar na het slaan van de eerste paal,
werden de eersten van de 48 tweekamerwoningen opgeleverd. In september
gevolgd door een deel van de 217 serviceflats van het op dat moment grootste
project van de ‘Stichting Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden (NCHB) welke in die tijd ook bekend stond als het grootste bejaardencentrum van Nederland. Op 20 oktober 1973 was het zover dat de eerste in leeftijd
gevorderden naar De Baronie 326 konden verhuizen. Die eerste ouderen waren
12 bewoners van de ‘Van Cappellenstichting’, het in 1898 in gebruik genomen
oude mannen- en vrouwenhuis aan de Dorpsstraat 164 en sinds 2007 bekend
als het multifunctionele culturele ‘Van Cappellenhuis’. Zij ondergingen de verplaatsing naar het toen grootste bejaardencentrum van Nederland gelaten en
hadden er in eerste instantie veel moeite mee. ‘Oude bomen moet je niet verplanten! Wij hebben hier alles wat ons hartje begeert. We zijn hier thuis en
hebben geen zorgen. De ‘vader en moeder’ zorgen voor ons als kinderen’, vertelde een van de bewoners van ‘de stichting’ kort voor de verhuizing aan een
journaliste van ‘De IJssel- en Lekstreek’. Een andere bewoonster, welke al 22
jaar in ‘de stichting’ verbleef, mopperde: ‘Weet je wat het ergste is? Dat is, dat
ze ons onze vader en moeder en ons thuis afnemen. Zomaar alsof we onmondige kinderen zijn’. Toch zat er voor hen niets anders op dan van de ‘Van Cappellenstichting’ én hun ‘vader en moeder’ - de heer Henricus Adrianus Bergmans
(1924-1973) en mevrouw Alberta Johanna Bergmans-Schoonhoven (1923) afscheid te nemen. Het 75 jaar oude gebouw was te gedateerd en voldeed al jaren niet meer aan een aantal belangrijke eisen en voorschriften, die - in de Wet
op de Bejaardenoorden van 1963 - juist door de overheid in het belang van ouderen waren gesteld. De verhuizing tegen wil en dank, was dus echt onvermijdelijk.

Tot één jaar na de verhuizing werden de oud-bewoners van het huis aan de
Dorpsstraat, die bewust bij elkaar op de eerste verdieping waren gehuisvest,
door de ‘Van Cappellen
Stichting’ begeleidt. Niet
alleen met aandacht en
adviezen, maar indien
Enkele van de eerste bewoners van De Roo van Capelle spelen hun laatste troeven
uit in de huiskamer van de
door hen zo geliefde ‘Van
Cappellenstichting’.
HVC Nieuwsbrief zomer 2017 pagina 20

nodig ook met het vervangen van inboedel en inventaris. Die begeleiding werd vooral gewaardeerd bij het afhandelen van financiële zaken, in de Van Cappelenstichting volledig door de ‘vader en moeder’ uitgevoerd. Nu
kreeg men opeens met een eigen girorekening te maken
en moesten er voor het eerst van hun leven girocheques
worden ingevuld. Genoemde begeleiding, evenals de
extra aandacht en goede zorg van het personeel van Capelle’s derde en grootste verzorgingshuis, zorgden ervoor dat de oud-bewoners van de stichting zich al snel
thuis voelden in ‘De Roo’. Ook het eigen keukentje en
Directeur A. Wink.
sanitair, evenals de georganiseerde activiteiten en ‘gezellige avonden’ in het huis speelden hierbij een belangrijke rol. Tevreden was men ook over de ontvangst en de persoonlijke begroeting van de op 1 juli 1973 aangestelde en uit Delft afkomstige directeur A.
Wink, waarbij men door de regenten van de ‘Van Cappellen Stichting’ ook nog
eens werd verrast met een levensmiddelen- en een schoonmaakpakket. Eveneens was men zeer tevreden over de kwaliteit van de warme maaltijden. ‘Geweldig, je kan zelfs kiezen wat je wilt eten. ‘t Lijkt wel een hotel’ verkondigde
een van de oud-Cappellenstichtingbejaarden, die tegelijkertijd liet weten de
Hollandsche IJssel - eb en vloed en de levendigheid van passerende scheepvaart - zeer te missen. Gelukkig kon ze, zo werd directeur Wink toevertrouwd,
met een goede wind nog wel de klok van de Dorpskerk horen slaan of luiden.
Ook kwam ‘moeder Bergmans’ (‘vader Bergmans’ was precies een maand na
de dag van de verhuizing naar ‘De Roo’ overleden), af en toe langs om te kijken hoe het ‘haar kinderen’ verging.

De opening
Bijna een jaar nadat de eerste bewoners zich in ‘De Roo van Capelle’ vestigden, vond op donderdag 19 september 1974 de officiële opening plaats. Het
was Capelle’s oud-burgemeester en ereburger Jacob van Dijk (1911-1999) - hij
ging met ingang van 1 juli 1974 met pensioen - die de openingshandeling
mocht verrichten. ‘Een hele eer en een bijzonder voorrecht’, zo vertrouwde hij
het groot aantal genodigden in de zaal
toe, nadat hij kort daarvoor samen met
zijn vrouw (Dorothea Everdina SieMevrouw A.J.
gers, 1914-2007) door de oudste- en
Bergmans-Schooneerste bewoner, respectievelijk de 92hoven, na de Van
jarige Maarten Molenaar (1882-1979)
Cappellenstichting
en de 83-jarige Louisa Maria Nefvan 1975 tot 1985
kens-Neve (1890-1979), met bloemen
bekend en gewaarwas ontvangen.
deerd als secretaresse van burgemeester Luigi van
Leeuwen..

De eerste spreker was de heer J. de
Bruijn, voorzitter van de ‘Stichting
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Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden’ (N.C.H.B.), die de gemeente Capelle aan den IJssel prees voor de nuchtere, verstandige en zakelijke benadering van zoals hij het noemde: ‘het karwei Oostgaarde’. Verantwoordelijk voor die gemeentelijke aanpak was Thijs Hekel, de eerder genoemde directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Zonder anderen te kort te willen
doen, de stuwende partner achter ‘De Roo’ volgens velen. Vervolgens memoreerde oud-burgemeester Van Dijk met voldoening dat drie jaar eerder Willem
de Roo van Capelle (Willem Reinhard Constant, 1890-1984) toestemming had
gegeven voor het verbinden van zijn naam aan het verzorgingstehuis, om daarna ‘Jan en Alleman’ te bedanken voor de medewerking. Hij beëindigde zijn
toespraak met de bewoners van het huis op het hart te drukken niet op de stoel
te blijven zitten: ‘Doe wat! Wees actief! Het houdt de geest levendig!’. De bijna 84-jarige heer De Roo van Capelle gaf daarna uiting ‘aan zijn gevoelens
van dankbaarheid, dat zijn naam de band met Capelle aan den IJssel voor altijd zou bestendigen. Was tot 1798 ‘t Slot het hart van Capelle, thans is er dit
huis voor in de plaats gekomen.’ Zo vond de ‘Heer van het Huis te Capelle’,
die na deze woorden en het uitspreken van goede wensen ‘het huis’ een piano
aanbood, welk snaarinstrument tegelijkertijd op het podium van onder een laken tevoorschijn kwam. Daarna was het de voorzitter van de bewonerscommissie die namens iedereen directeur Wink een aquarium aanbood. Toen het
tijd was voor de officiële openingshandeling vroeg mevrouw drs. Suus Boefvan der Meulen, voorzitter van de Stichting Zorg voor Bejaarden, oud-burgemeester Van Dijk naar voren te komen. Deze drukte op haar verzoek daarna op
een knop, waarna onder luid applaus een in de zaal opgestelde maquette van de
waterpartij in werking trad die later in een definitieve uitvoering door de bouwer, het Rijswijkse aannemingsbedrijf GEBAM, aan het huis ‘De Roo van Capelle’ zou worden aangeboden.

De inwoners van het verzorgingstehuis en de serviceflats kregen een
feestavond aangeboden met optredens
van bekende Nederlandse artiesten.
De eerste groep op 20 september, de
tweede vier dagen later. Zaterdagmiddag 28 september 1974 hield ‘De
Roo’, zoals het huis in de volksmond
meestal werd genoemd, ‘Open Huis’.
Dit voor iedereen die een kijkje wilde
nemen in het dan grootste bejaardencentrum van Nederland.
De Roo van Capelle, rechts de gestapelde
maisonnettes aan De Graafschap.
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Sprekers bij de opening:
v.l.n.r.: de heer W. R. C. de Roo
van Capelle, mevrouw S. Boefvan der Meulen en oud-burgemeester J. van Dijk.
De bij De Roo van Capelle behorende serviceflats, gezien vanaf de Couwenhoekseweg, met
links daarvan de gestapelde
maisonnettes aan De Baronie.
Uiterst rechts de maisonnettes
aan De Graafschap.

Om de buurt voor het
‘Open Huis’ te enthousiasmeren, maakte muziekvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’
voorafgaande aan het
evenement een rondgang door de wijken
Oostgaarde en Middelwatering, die eindigde
aan De Baronie.

En hoe is het nu met De Roo van Capelle? Veertig jaar na de officiële opening
was het gebouw heel hard aan een renovatie toe. Een renovatie, die vanwege
organisatorische verwarring en de vraag of er wel of niet afgeslankt moest
worden, heel lang op zich liet wachten. Dan ging het wel door en dan weer
niet, maar uiteindelijk kon de renovatie, die ruim een jaar heeft geduurd, in
maart 2017 toekomstbestendig worden voltooid.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Oud-archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Nelleke Manneke. De geschiedenis van de Van Cappellen Stichting (2004).
- Weekblad De IJssel- en Lekstreek.

Foto’s :
- Collectie HVC-Beeldbank
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OUDE LAANTJE, LIEFDESLAANTJE

In de IJssel- en Lekstreek van 15 februari werd het idee van wethouder
mevrouw Hartnagel wereldkundig gemaakt om dit laantje, in haar woorden, in ere te herstellen en om te dopen tot Liefdeslaantje. De bestrating
zou straks bestaan uit liefdestegels, met persoonlijke boodschappen van
Capellenaren. Bovendien zou de, in ambtelijke taal, groenstructuur op
deze locatie ingrijpend worden gewijzigd. Met andere woorden, de van
oudsher aanwezige bomen zouden het Oude Laantje niet langer flankeren.

Het bestuur van de HVC heeft het College laten weten het met deze gang van
zaken niet eens te zijn. Immers, er liggen afspraken in het kader van de gebiedsvisie Landelijk Capelle met diezelfde gemeente om het Oude Laantje (zie
kader) te herstellen en te onderhouden als elzenkade. Elzenkades kwamen van
oorsprong veel in dit landschap voor. De HVC hecht er daarom erg aan dat het
Oude Laantje in zijn oorspronkelijke vorm blijft bestaan. Het pad voorzien van
speciale tegels mag dat karakter naar de mening van het bestuur niet in de weg
staan.

Overigens heeft ons lid Paul Weyling op verzoek van de afdeling communicatie van de gemeente kortgeleden nog uitgelegd wat de geschiedenis is van het
Oude Laantje (zie kader). Bij die gelegenheid vertelde hij ook dat de Groenedijk en andere Capelse straten vroeger ook een ontmoetingsplek voor
jonge stelletjes waren.
(Stelletjes liepen vroeger bijvoorbeeld
op zondagmiddag een rondje Dorpsstraat, Oude Laan, ‘s Gravenweg,
Kerklaan, Dorpsstraat maar ook de
hele stille, afgelegen Groenedijk was
populair bij de jongelui.
Verder zwaaiden meisjes bij de overweg in de Oude Laan hun vriend of
verloofde uit die als dienstplichtig
soldaat per trein op weg was naar zijn
kazerne. Die soldaat was dan op de
trein gestapt op station RotterdamMaas en reisde in de richting van
Utrecht. Ter hoogte van de overweg in
de Oude Laan stond hij bij of hing uit
het raam om naar zijn meisje te
zwaaien. En zij naar hem natuurlijk.
PW).
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De gemeente overweegt informatieborden te plaatsen om deze geschiedenis te
vertellen.

Over de revitalisatie van het Oude Laantje en de Liefdeslaantje plannen heeft
overleg met de gemeente plaatsgevonden. Op de uitkomst ervan is het nu
wachten.
De Oude Laan, ooit een onverhard weggetje van en naar het Slot van
Capelle (1616-1798), liep van de Dorpsstraat langs de buitenste slotgracht en het voormalige koetshuis van het Slot (1738-1968) in rechte
lijn naar de ‘s Gravenweg. Ruim honderd meter voor deze eeuwenoude
weg bevond zich in deze Oude Laan een onbewaakte overgang in de
spoorlijn Rotterdam-Gouda (1855-1953), de huidige Abram van Rijckevorselweg. Direct ten oosten van deze spoorwegovergang, ten noorden
van het ‘spoor’, stond ‘Wachtpost 33’, twee woningen onder één kap, die
ondanks dat zij direct aan de Oude Laan waren gelegen, als postadres
Raadhuisstraat 12 en 14 hadden. Een bijzonder feit omdat de Raadhuisstraat gelegen is in de Oude Plaats en tot in de jaren vijftig eindigde bij
de boerderij van de familie Kool aan de Wilhelminastraat 1, vanwaar je
via een (particulier) pad, dat vanwege zijn vorm in de volksmond ‘De
Krom’ werd genoemd, op de Oude Laan kwam. De Oude Laan, een naam
die bij raadsbesluit van 9 april 1956 werd ingetrokken, ligt voor een deel
nog tussen Rubenssingel en de Abram van Rijckevorselweg, aan de oostzijde van de Slotlaan. Het andere en meest oorspronkelijke deel van de
Oude Laan, bij raadsbesluit in 1969 officieel Oude Laantje genoemd,
tussen de Abram van Rijckevorselweg en de ‘s Gravenweg op enige afstand ten oosten van de Schenkelse Dreef.
Herinneringen aan het ‘spoor’ zijn op de plaats van de verdwenen spoorwegovergang en “Wachtpost 33” niet meer te vinden.
-∞--∞--∞--∞--∞--∞-

HVC-lid Hans Bolkestein, die zich verdiepte in de geschiedenis van de
kastelen van Capelle en gerust expert mag worden genoemd op dit gebied, schreef:De Oude Laan komt nog niet voor op de beide kaarten uit
1611, wél op de Schielandkaart van 1653. Johan van der Veecken vroeg
en kreeg in 1615 ‘consent’ van de “Heeren de Hooghe Heemraden van
Schielandt”tot het maken van “een stoup off operel binnensdycks aan
den hooghen zeedijck....voor syn huys tot Capelle omme bequamelick
daer over op ende van den dyck met waghen ende paerden te moghen ryden (OAS 3035). Deze privé oprit zal toen of maximaal een 40 jaar later
de aanzet hebben gevormd tot de Oude Laan.
HVC Nieuwsbrief zomer 2017 pagina 25

DE ALGERAWEG EN ABRAM VAN RIJCKEVORSELWEG,
SECUNDAIRE WATERKERINGEN

De watersnood van 1953 trof vooral de provincie Zeeland en de ZuidHollandse eilanden. Het had echter veel erger kunnen zijn als Schielands
Hoge Zeedijk, de dijk langs de Hollandsche IJssel, in de rampnacht zou
zijn bezweken. Dat deze dijk het heeft gehouden is vooral te danken aan
de inzet van honderden vrijwilligers. Niet alleen in Capelle- en Nieuwerkerk aan den IJssel was de toestand kritiek, ook in Moordrecht moest alles op alles worden gezet om een doorbraak te voorkomen. Achteraf kon
vastgesteld worden dat als de situatie maar iets ongunstiger was geweest
centraal Zuid-Holland was ondergelopen, net als in 1574 toen het water
van de Hollandsche IJssel tot aan de stadsgrenzen van Leiden vloeide.
Alleen werd de dijk toen, in verband met het ‘ontzet’ van de Sleutelstad,
onder toeziend oog van Willem van Oranje door de watergeuzen met opzet doorgestoken.

Het besef dat achter Schielands Hoge Zeedijk het laagste deel van Nederland
lag, met polderpeilen van 6.20 meter beneden NAP, was door de watersnood
vele malen groter geworden. Om de veiligheid van de achterliggende polders
te waarborgen werd - naast het bouwen van een stormvloedkering in de HolDe Algeraweg rond 1978, gezien in de richting van Abram van Rijckevorselweg en het
Capelseplein. Links het slagenlandschap van de Ketensepolder, rechts de Rondelen.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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landsche IJssel en de verhoging en verzwaring van de primaire dijk beneden de
kering - een tweede kering nodig geacht. Die secundaire kering moest worden
aangelegd tussen de stormvloedkering en Kralingen met als doel na een doorbraak van de primaire waterkering het binnenstromende water te remmen.
Voor het realiseren van de secundaire kering kon gebruik worden gemaakt van
een gedeelte van de voormalige spoorbaan Rotterdam-Gouda, de huidige
Abram van Rijckevorselweg. Deze werd in verband met de waterkerende functie eerst opgehoogd. Nieuw was het stuk tussen de oude spoorbaan en de
stormvloedkering, dat later bekend zou worden als de Algeraweg.

De aanleg van deze tweede waterkering begon in 1954, kort na de start van de
bouw van de stormvloedkering. Het zand voor het dijklichaam werd aangevoerd met grote beunschepen en gelost aan de Ketensedijk. Zandwagens reden
het vandaar naar het tracé in aanleg. Als nu over de zandtransporten uit die tijd
wordt gesproken komt bij oudere Capellenaren de herinnering boven aan het
verschrikkelijke ongeval, waarbij de 13-jarige Wim Boudestein het leven liet.
Wim fietste op woensdagmiddag 4 juni 1958 van de technische school in
Krimpen via de Ketensedijk naar huis. Hij was later dan normaal omdat de
klas waarin hij zat moest nablijven. Wim fietste vanaf het veer van Van der
Ruit altijd langs de bouwplaats van de stormvloedkering en de brug. Bij de
zandsteiger moesten hij en zijn vriendje achter een stilstaande zandwagen
wachten op verkeer uit de tegenovergestelde richting. Op het moment dat zij
achter de wagen stonden, reed deze achteruit. Het vriendje kon hem nog ontwijken, Wim echter niet! Een zwarte dag, bijna vijf maanden voor de opening
van de Algerabrug en Hollandsche IJsselkering op 22 oktober 1958.

Na de opening moest het verkeer dat over de brug ging de eerste jaren gebruik
maken van Schielands Hoge Zeedijk. Zo liep de route naar Rotterdam via de
Nijverheidstraat, IJsseldijk, Schaardijk en Nesserdijk naar de Honingerdijk.
Richting Utrecht moest het verkeer via Capelle-Dorp en Schenkel naar de
Hoofdweg. In 1965 kwam door het in gebruik nemen van de Algeraweg en de
Abram van Rijckevorselweg, tot grote vreugde van de bewoners van vooral de
smalle Nijverheidstraat en Dorpstraat, een einde aan de inmiddels al zo’n zeven jaar durende verkeersoverlast.

Nog steeds hebben de Algeraweg en de Abram van Rijckevorselweg een waterkerende functie. Wel kon in 1993, als gevolg/effect van de komst van de
‘Maeslantkering’ in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, de hoogte met
2,70 meter worden verlaagd. Een actie, die de ruimtelijke barrière tussen de
wijk ‘s-Gravenland en de rest van Capelle zowel letterlijk als figuurlijk wegnam.
Paul Weyling

*Eerder gepubliceerd in ‘Feest voor 50 jaar Algera’ (augustus 2008).
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HISTORISCHE TOELICHTING BIJ DE NAAM TROVEIS

Onder de titel ‘Dirc Traveys, eerste slotheer van Capelle’ publiceerden wij
een artikel in de winter editie van de HVC Nieuwsbrief in 2013.
Van Johan Knoester, voorzitter van onze zustervereniging in Nieuwerkerk
aan den IJssel, ontving de redactie onderstaande, aanvullende informatie.

Dirk Troveis van Moordrecht was een leenman van de Graaf van Holland. Hij leefde in de 13e eeuw en was van 1263 en 1288 ambachtsheer
van het gebied vanaf de Gouwe tot aan Kralingen. Hij was de bouwheer
van het slot in Capelle aan den IJssel waarvan de contouren op het sloteiland in het plaveisel zijn aangegeven. Een machtig man dus.

Dirk Troveis van Moordrecht heeft Troveis als tweede naam. Dat het niet om
een dubbele achternaam gaat weten we omdat noch zijn vader Willem noch
zijn zoon Jan de naam Troveis voert. Maar het is ook geen dubbele voornaam
of gekoppelde voornaam. Je komt immers in de Middeleeuwen bij de adel
geen tweede voornaam tegen. Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier dan ook
een bijnaam die als voornaam is gaan dienen en die - zo lijkt het wel - de naam
Dirk verdrongen heeft. Maar waar komt deze naam Troveis dan vandaan?
De naam Troveis is afgeleid van het Oud-Franse woord trouvé dat vondeling
betekent (trouver = vinden) en komt als type voor in middeleeuwse ridderromans. (Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=
VMNW&id=ID76182).
Gerrit Jan Boekenogen schreef daarover in de Nieuwe Taalgids het volgende:
‘Een aan een ridderroman ontleende naam, die zijn bestaan omstreeks 1280 in
Moordrecht begint en die zich via de leengoederen van de heren van Moordrecht in anderhalve eeuw tijd over een groot deel van Zuid-Holland verspreidt, maar in de 15de eeuw uitsterft.’ (Bron: De Nieuwe Taalgids. Jaargang
47. J.B. Wolters, Groningen, Djakarta 1954).

En dezelfde Gerrit Jan Boekenogen schreef in 1917 in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op bladzijde 92: ‘Deze zeldzame voornaam is
een merkwaardig voorbeeld van den invloed dien de naam van den heer op de
namen zijner onderhoorigen had; immers in de 14de eeuw blijkt Traveis in den
omtrek van Moordrecht zeer gewoon te zijn: Traveys de Gruter (pachter van de
gruit te Gouda, ao. 1356-57; Waller Zeper, Jan van Henegouwen 475); Traveys Symonssoen, Traveys Claessoen, FlorensTraveyssoen (pachters van land
bij Gouda, ao. 1356-57; a.w. 477-479).’
(Bron: www.dbnl.org/tekst/_tij003191701_01/_tij003191701_01_0006.php)
Echter waarom en wanneer Dirk de naam Troveis erbij heeft gekregen is onbekend. Ik heb daarover op het verhalenfestival op Steenplaats Klein Hitland
(18-06-2016) wel een verhaal verteld maar dat was door mij volledig verzonnen.
Johan Knoester
Voorzitter Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel
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NOG STEEDS VERKIJGBAAR
IN HET HISTORISCH MUSEUM

Macht en Pracht

In ‘Macht en Pracht’ maakt de
lezer kennis met ruim zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle aan den IJssel. De titel van het
boek werd gekozen naar aanleiding van het landelijke thema
van Open Monumentendag 2013.

Gaandeweg spitste het historisch
onderzoek, dat de basis vormt van
het boek, zich steeds meer toe op de
macht en komt de pracht er in dit
boek misschien wat bekaaid af. Uiteraard is het laatste kasteel van Capelle, zoals het er heeft uitgezien, opgenomen in deze uitgave en geeft de
beschrijving van de gemeentehuizen aan waar burgemeesters en wethouders de laatste 150 jaar zetelden en de gemeenteraad vergaderde.
Zeven eeuwen bestuurlijke

macht in Capelle aan den IJssel

Paul Weyling - Suus Boef - Hans Bolkestein - Henk Oldenhof

De auteurs besteden aandacht aan de families en personen die door de eeuwen heen de macht in handen hadden en geven een beeld van de ontwikkeling van de manier waarop die macht werd uitgeoefend.
Van de Heren en Vrouwen van Capelle, met vrijwel absolute macht, tot de
burgemeesters uit onze tijd, die de functie van van neutrale voorzitter hebben gekregen en waarbij de macht in handen is van de gemeenteraad.

Op de achtergrond speelt vanzelfsprekend ook de ontwikkeling mee, die
Capelle doormaakte van dorp naar stad. Een apart hoofdstuk gaat in op de
bevolkingsontwikkeling van Capelle.
Er is een hoofdstuk gewijd aan prins Willem van Oranje en de rol die Capelle speelde bij Leidens Ontzet en ook de eerste vrouwelijke wethouder
heeft haar eigen hoofdstuk. Tenslotte wordt ingegaan op de verhoudingen
tussen burgerlijke en kerkelijke overheid.

‘Macht en Pracht’ vertelt aan de hand van toegankelijke teksten en talrijke
illustraties een verhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestuurlijke geschiedenis van Capelle aan den IJssel.
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