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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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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
Oproep

Iedere week is het wel een keer raak in de ‘IJssel en Lekstreek’. Organisaties en verenigingen, die een oproep plaatsen om hun aantal vrijwilligers uit te breiden. In artikelen,
advertenties etc. En helaas, maar ook de HVC kan hierin
niet achterblijven. Wij hebben gelukkig een vaste kern van
zo’n 60 mensen, die hun uiterste best doen voor de vereniging en waar we heel gelukkig mee zijn. Mensen, die zelf ook veel plezier
beleven aan het samenwerken met elkaar.

Maar we worden allemaal ouder. Naast de noodzakelijke verjonging hebben
we ook organisatoren nodig. Oftewel van die regelneven, die ervoor zorgen,
dat de activiteiten goed draaien. Dus beste lezer, voelt u hiervoor of kent u
iemand, die het verschil tussen de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de
Tachtigjarige Oorlog niet zo boeit, maar wel heel graag organiseert, meldt u
aan bij het bestuur. E-mail en telefoonnummers staan in het colofon.
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2018. We hebben een drukke augustus en
september achter de rug. In de grote vakantie is er onderhoud gepleegd aan
het gebouw door de Stichting Beijerinckgemaal. Dat betekende voor ons een
strakke planning voor het ontmantelen van de tentoonstelling ‘Capelle 40 45’ en het inrichten van de nieuwe expositie over de ontwikkeling van het
onderwijs in Capelle ‘Van Inktpot tot IPad’. Gelukkig was alles op tijd in
orde en kon Theo Smit, oud-rector van het IJssel college, op boeiende wijze
de opening verrichten op 7 september.

In dezelfde week hoorden we, dat het eerste Deltawerk uit 1958, de Hollandsche IJsselkering bij de Algerabrug, de status van Rijksmonument had gekregen. Op 8 september, ter gelegenheid van Open Monumenten Dag, werd het
officieel en gevierd met een bijeenkomst en een openstelling die dag van het
monument. Een kleine 800 bezoekers hebben dankbaar van de gelegenheid
gebruik gemaakt. Ook voor de andere, deels nieuwe, deelnemers was deze
dag succesvol. Niet in het minst, omdat de weergoden ons beter gezind waren
dan vorig jaar.

Later in september zijn onze vrijwilligers getrakteerd op een gezellige dag in
Bergen op Zoom. Een geslaagd bezoek aan de Markiezenhof was voor velen
van ons een eyeopener. De historie is voelbaar in Bergen op Zoom.

Rest mij nog u allen, vrijwilligers, leden en lezers, fijne feestdagen en een
goed en gezond 2019 te wensen.
Irma Camijn-van Kuler,
Voorzitter
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VRIJWILLIGERS BEZOEKEN BERGEN OP ZOOM

Als waarderingsactiviteit voor HVC vrijwilligers, jaarlijks gesponsord door
de gemeente Capelle aan den IJssel, werd ditmaal een bezoek aan het Brabantse Bergen op Zoom georganiseerd.

De stad is ontstaan op een zandrug in een veengebied dat naar het westen overging in de Scheldedelta. Het veengebied ten oosten van de zandrug werd in het
begin van de 13e eeuw ontgonnen.

De stad Bergen op Zoom maakte aanvankelijk deel uit van het Land van Breda en werd dus tot die tijd bestuurd door de Heer van Breda. Toen heer Arnoud
Leuven in 1287 overleed werd het Land van Breda gesplitst in twee afzonderlijke heerlijkheden. Aldus ontstond het land van Bergen op Zoom, met de stad
Bergen op Zoom als kern. In 1533 werd deze heerlijkheid verheven tot een
markgraafschap (markiezaat), waarmee deze formeel een hogere rang verwierf
dan de Baronie van Breda.

Een bezoek aan het Markiezenhof stond vanzelfsprekend op het programma.
Het laatgotische stadspaleis was de residentie van de heren en later de markiezen van Bergen op Zoom. Tegenwoordig vinden hier tentoonstellingen en evenementen plaats. Wij bekeken vooral
de stijlkamers en de vaste collectie
van het museum en verbaasden ons
over de grootte van het paleis.

Na de lunch nam een stadsgids ons
mee door het hart van Bergen op
Zoom vanaf de Grote Markt en vertelde ons een boeiend verhaal over de
stadsgeschiedenis en enkele pikante
details uit de tijd dat de stad een garnizoensstad was met veel soldaten
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binnen de muren die op velerlei wijze hun
vertier zochten. Het aantal kroegen steeg fenomenaal evenals het aantal huizen van plezier. De nog steeds bestaande Fluwelenbroekstraat verwijst naar het ondergoed van
de dames.

Na een drankje op het terras op de Grote
Markt werd de thuisreis aanvaard.
Een geslaagde dag, weer voortreffelijk georganiseerd door Anna Swets.

VOLG HET GELD
EN JE KUNT ER EEN VERHAAL VAN MAKEN

Bij de uitnodiging over de nieuwe bestemming van ’s Gravenweg 325,(HVC
Nieuwsbrief najaar 2019), was er een korte beschrijving over de historie van
de vroegere eigenaren van dat pand. Daar valt wel wat meer over te zeggen,
dacht ik na lezing. Juist ook omdat het een aardig inkijkje geeft in de wijze
waarop zo rond 1850 werd gedacht over kapitaal. Dus volg het geld, zeggen
we dan. Met een beetje fantasie heb je zo de ingrediënten voor een heuse
streekroman.

Om het een en ander goed in beeld te krijgen moeten we terug naar ongeveer
1750 en dan vervolgens naar het huwelijk van Arij van Cappellen met Maria
van der Linden, dat in 1776 werd gesloten. Arij was boer en veehandelaar,
maar ook schepen van Capelle. Men woonde op de huidige locatie Dorpsstraat
164. De familie was redelijk bemiddeld. Er waren 11 kinderen, waaronder de
broers Adrianus en Witte. Zoals in die tijd gebruikelijk probeerde men het familiekapitaal te beschermen door trouwpartijen, eventueel binnen de eigen familie. Ook in dit geval gebeurde dat.

Zoon Adrianus van Cappellen trouwde met Sophia Bos en zij kregen 8 kinderen, waaronder de zussen Neeltje Petronella en Ariaantje. Andere zoon Witte
van Cappellen, dus broer van Adrianus, trouwde met Anna Jongebreur. Daar
waren 7 kinderen, waaronder de broers Adrianus en Dirk Pieter, als jongsten.
Deze Dirk Pieter wordt ook genoemd in het artikel in de HVC Nieuwsbrief. En
dus geschiedde ter bescherming van het familiekapitaal dat Adrianus van Cappellen trouwde met volle nicht Ariaantje van Cappellen en Dirk Pieter Van
Cappellen met volle nicht Neeltje Petronella van Cappellen. Bovendien werkten de broers Adrianus en Dirk Pieter in één bedrijf als veehandelaren en
bouwden zij het familiekapitaal gezamenlijk en aanzienlijk uit.
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Maar trouwen met je volle nicht heeft zo wat gevolgen. Het huwelijk van Dirk
Pieter en Neeltje Petronella kende 7 kinderen. Die vormden eigenlijk een triest
lijstje. Ik noem ze, met daarbij hoe oud ze zijn geworden.
- Anna Maria 6 maanden (1854);
- Anna Maria 21 jaar ( vaak ziek, 1856) ;
- Sophia Adriana 45 jaar ( vaak ziek, minder begaafd, 1857);
- Maria Petronella 1 maand (1859);
- Witte 6 maanden (1860);
- Rijmpje, 1 dag (1862);
- Ariaantje 84 jaar (1865-1949).

Uit het andere huwelijk tussen Adrianus van Cappellen en volle nicht Ariaantje van Cappellen werd één dochter geboren, die merkwaardig als het is, ook
Anna Maria werd genoemd (1860-1893). Zij was ook vaak ziek.
Vanuit de zakelijke verbintenis tussen Dirk Pieter en Adrianus werd ’s Gravenweg 325 gekocht en in 1858 uitgebreid. Dochter Anna Maria, toen ruim 2 jaar
oud, legde op 4 juni 1858 daartoe de eerste steen.
Uitgaande van het idee om het kapitaal binnen de familie te houden, is dat in
deze twee beschreven gevallen maar deels gelukt. Waarschijnlijk is de zakelijk
samenwerking tussen Dirk Pieter en Adrianus zo vanaf 1885 minder geworden
en ging ieder een eigen weg. Uit de verbintenis tussen Dirk Pieter en Neeltje
Petronella is het de verrassend lang levende Ariaantje geweest die via de lijn
van de Van Walsums en de Van Cappellen van Walsums dat deel van het kapitaal binnen die families heeft gehouden.
Arij van Cappellen met zijn Studebaker.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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In het andere huwelijk tussen Adrianus en Ariaantje werd het kapitaal steeds
meer beheerd door Anna Maria, zeker nadat in 1890 haar vader Adrianus overleed. Zij kocht en verkocht veel onroerend goed in de polders van Capelle en
Nieuwerkerk. De notaris die dat allemaal vastlegde begon ze zo aardig te vinden dat ze er uiteindelijk in 1891 mee trouwde. Mede omdat de opvolgingslijn
van Adrianus ontbrak, is via het huwelijk, tussen Anna Maria en notaris Johannes Nolen, dat deel van het kapitaal bij het Capelse notariaat terecht gekomen
in de vorm van de nog steeds opererende Van Cappellenstichting. Mogelijk
mede omdat zakenpartner en broer Adrianus al in 1890 overleed en Dirk Pieter eerst in 1916, is er wel een flinke invloed geweest vanuit de Van Walsum
tak op voornoemde stichting.

Over de eerste plannen van de eind 1892 opgerichte Van Cappellenstichting
valt ook wel een en ander op te merken. Belangrijk doel was een oude mannen- en vrouwenhuis te stichten. Echter ca 3 maanden na de oprichting van
deze stichting overleed Anna Maria aan TBC in het door de broer van haar
man Johannes Nolen, gerunde Leidse ziekenhuis. Na haar overlijden zette haar
man de bouw van het huis voor oude mannen en vrouwen door, waarbij een
andere broer van Nolen werd ingeschakeld als architect en bouwer. Hoe het allemaal gegaan is, weten we niet. Wel dat Nolen in 1895 voor zijn huis aan het
Haringvliet in Rotterdam is verdronken. De bouw resulteerde uiteindelijk in
1899 in hetgeen wij thans het Van Cappellenhuis noemen. Op de oude begraafplaats aan de Ketense Dijk ligt direct rechts na de ingang Anna Maria begraven
bij haar vader Adrianus. Johannes Nolen ligt in een graf daarnaast, alleen.

Dan de relatie met de Schinkels die langere tijd ‘s Gravenweg 325 bewoonden.
Die was er al doordat broer Arij van Cappellen van Neeltje Petronella en Ariaantje, gehuwd was met Geertje Schinkel, zus van Maarten Schinkel, vader
van de latere pachter, eveneens Maarten Schinkel geheten van ’s Gravenweg
325. Arij woonde zelf sinds 1832 bij zijn ouders (Adrianus van Cappellen en
Sophia Bos) op Veldzicht en bleef daar later wonen. Ook een zoon van hem
kreeg de naam Arij. Deze Arij is te bewonderen in het boek over het boerenerfgoed van Capelle (blz. 143-145) naast zijn Studebaker. Ook daar is nog voldoende kapitaal van de Van Cappellen’s in de familie gebleven. Laatstgenoemde Arij bleef ongehuwd, evenals zijn 3 zussen. Zij vieren zijn op Veldzicht
blijven wonen. Zijn 3 broers trouwden wel. De oudste broer Adrianus had geen
kinderen en trouwde op latere leeftijd met de weduwe Pietertje de Graaf. Marius, een typische naam uit de Schinkelfamilie en de zgn. Voorburgse tak,
trouwde wel, kreeg 9 kinderen, maar er zijn uiteindelijk geen nazaten bekend.
Dan broer Jan van Cappellen, die trouwde met Aartje Rijkaart en ging in 1884
wonen op Capelseweg 27. Die familie ruilde in 1904 het arme grasland van het
Capelse veengebied en de veehouderijen voor de voor die tijd innovatieve rijke tuinderijen nabij Barendrecht. Dat was een hele onderneming.

Als opvolgende boer van Jan van Cappellen op de Capelseweg 27 kwam
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De hooiberg staat
in brand.

Maarten Schinkel van de SlotsHoeve (’s Gravenweg 157, in 1954 door een
aangestoken brand vernield en herbouwd). Door bemiddeling van Arij van
Cappellen jr. van Veldzicht, kon deze Maarten Schinkel in 1911 de overstap
maken naar ’s Gravenweg 325, het pand dat thans wordt gerenoveerd tot zorgboerderij.

De Van Cappellen’s waren aardig vertegenwoordigd langs de ’s Gravenweg,
maar ook de Rijkaarts en de Schinkels. Zo lezen we in de HVC Nieuwsbrief
dat de laatste boer op de Johannahoeve Pieter Rijkaart was. Maar ik heb ook
zelf enige ervaring. Toen ik ruim 30 jaar geleden een stukje grond kocht langs
de weg, was dat ook naast een Maarten Schinkel (’s Gravenweg 157) en die
grond was door de gemeente van hem rond 1970 onteigend, in het kader van

Slotshoeve 2018.
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het snode plan om het ’s Gravenweggebied geheel te slopen. Toen dat gelukkig niet doorging, werd daarna alles wel weer aangeboden en terugverkocht
aan de vroegere eigenaren, maar sommige leuke stekjes juist weer niet. Er was
dus een bezwaar van deze Maarten Schinkel tegen mijn bouwplan. Na een borreltje en wat heen en weer gepraat was dat bezwaar snel van tafel. Bij het naar
huis gaan kwam ik er achter dat zijn echtgenote Jannigje Rijkaart heette. Hun
trouwfoto staat in het boerderijboek blz. 210, bij Groeilust, ‘s Gravenweg 377,
de boerderij van Rijkaart.

Daar in de buurt staat ook Hoeve Cappellen, abusievelijk vaak geschreven
zonder een “n” op het eind. Dat is ‘s Gravenweg 355, na restauratie in gebruik
als revalidatieboerderij. Overigens is ook die boerderij destijds gebouwd met
Dirk Pieter van Cappellen als opdrachtgever en tot 1896 bewoond door zijn
neef Adrianus Willem van Cappellen, die afkomstig was uit de Haastrechtse
bakkerstak. Adrianus Willem was getrouwd met Pietertje van der Graaf. Na
het overlijden van haar man in 1899, trouwde deze Pietertje met een andere
Van Cappellen, nl Adrianus, oudste broer van eerder genoemde Jan van Cappellen.

Van de oorspronkelijke familie Van Cappellen, uit het huwelijk in 1776 van
Arij van Cappellen en Maria van der Linden is er niemand in de mannelijke
lijn meer te vinden met de enkelvoudige naam Van Cappellen. Wel zijn er naar
verwachting enige honderden Nederlanders die Van Cappellen heten. De naam
van directe nazaten van de hier beschreven Van Cappellen’s zit nog wel in de
combinatienamen als Van Cappellen van Walsum en Rijkaart van Cappellen.
Verder zijn er aangetrouwde namen als Van Walsum, Mijnlieff en ook weer de
naam Van Cappellen als aangetrouwd. Daarnaast meerdere aangetrouwde namen van de “koude” kant zoals ook Schinkel.
Ik bedoel maar, volg het geld en er zit een streekroman in het verhaal langs de
’s Gravenweg.
Wim Rijkaart van Cappellen

N.B. De hier genoemde Jan van Cappellen en Aartje Rijkaart
zijn mijn overgrootouders.

Bronnen:
- Stamboom Van Cappellen, opgesteld door Ger Mulder.
- Frans van Es, Paul Weyling e.a. - Het boerenerfgoed van Capelle aan den
IJssel, uitgave AVW Vakpers.
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DE EXPOSITIE VAN INKTPOT TOT IPAD

Op 8 september 2018 mocht ik de mooie expositie, met die uitdagende titel, in het Capels Historisch Museum, officieel openen. Ter gelegenheid
daarvan ben ik maar weer eens de onderwijsgeschiedenis ingedoken.

De leerplichtwet van 1900 werd met 50-49 stemmen aangenomen (de Tweede
Kamer kende destijds 100 leden). Het paard van een geheide tegenstander,
Baron Schimmelpenninck, was volgens de voorstanders van de wet verstandiger dan zijn berijder en zij zongen dat ook:
Baron Schimmelpenninck en zijn Biek*)
doen beiden aan politiek.
De baron zei:"Tegen, zonder manco".
De schimmel zei:"wij stemmen blanco".
Zo werd Borghesius'*) wet
door paardenpolitiek gered.
*)Biek=paard en Borghesius was de liberale minster van onderwijs.

Als gevolg van het ongeluk met zijn paard kon het Kamerlid zijn nee-stem niet
uitbrengen en haalde het wetsontwerp een meerderheid. Dus toeval heeft gezorgd voor een wet die grote invloed heeft gehad op onze maatschappij, zowel
sociaal als economisch. Het grote bezwaar van de tegenstanders tegen de leerplichtwet was overigens dat de voorstanders het wetsontwerp niet wilden koppelen aan een wetsontwerp over de financiële gelijkstelling van het particulier onderwijs met het openbaar
onderwijs. Pas in 1917 ontstond die
gelijkstelling en het ontwerp daarvan
werd gekoppeld aan het wetsontwerp
over de invoering van het algemeen
kiesrecht (eerst voor mannen, later
ook voor vrouwen). Polderen is dus
een echt oud verschijnsel.
Het beroemde Aap, Noot, Mies, de
oude schriftjes met hulplijntjes om het
leren schrijven te vergemakkelijken,
Theo Smit, Oud-rector IJsselcollege/
J.C. de Glopper verricht de opening
van de expositie.
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de fraaie schoolplaten en natuurlijk de bekende kroontjespen. Die oude schoolsfeer, de sfeer van nostalgie, brengt de tentoonstelling goed over en ik vermoed dat velen daarom met plezier de tentoonstelling zullen bezichtigen. Je
wordt verleid tot het opfrissen van oude herinneringen.

Bij mij kwamen - versterkt door een recent bezoek aan mijn geboortehuis-- de
beelden weer op van het vullen van de inktpotten, het klaarleggen van de
kroontjespennen, dat ik, samen met mijn vriendjes, van mijn vader mocht doen
als na de zomervakantie de school weer tot leven kwam. Mijn vader was hoofd
van een lagere school en we woonden aan het schoolplein. Maar ook herinner
ik me de boodschappen die verschillende jongens en meisjes in het dorp mochten doen: sigaretten (!) halen, naar de post gaan bijvoorbeeld, of het bord
schoonmaken. Maar ondertussen moest er ook gewoon geleerd, gewerkt worden.
Toen ik 15 jaar later zelf voor de klas in Rotterdam-Zuid stond, was er eigenlijk nog maar weinig veranderd. Sigaretten halen was er niet (meer) bij en roken voor de klas ook gelukkig niet. De platen waren gemoderniseerd, de leerboeken aantrekkelijker. Maar verder was veel bij het oude gebleven en kinderen vonden het nog steeds heel leuk om het bord te mogen schoonmaken.

De ingrijpendste veranderingen zijn pas de laatste 20 jaar tot stand gekomen en
de tentoonstelling laat dan ook het grote verschil zien met de huidige werkwijze. Dat geldt niet alleen voor de Inktpot die in een computertje is veranderd, de
kroontjespen die al jaren een balpen is en het schoolbord dat meestal ook veranderd is een fraai beschrijfbaar beeldscherm; maar geldt voor de hele onderwijskundige aanpak om kinderen te leren wat ze als basis nodig hebben in hun
leven. De tentoonstelling, mooi ingericht en met zorg samengesteld, geeft een
goed beeld van wat het onderwijs ooit was. Ik heb er met plezier rondgekeken.
Theo Smit, Oud-rector IJsselcollege/ J.C. de Glopper

P.S.
Wie meer over de ontwikkeling van het Capelse onderwijs te weten wil komen, moet op www.hvc-capelle.nl zoeken naar een oude uitgave van het HVCnieuws van Open Monumentendag 1997. Dan zie je bijvoorbeeld dat Capelle toch zeker geen groot dorp destijds - behoorlijk vlot was met de ontwikkeling
van onderwijs voor allen.
Al in1814 werd er een zondagschool opgericht die gratis onderwijs aan kinderen uit alle gezindten gaf.
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IN DE RUBRIEK OUD NIEUWS:
HET WONEN IN EEN LAAN DIE OOIT DRIE NAMEN HAD

Tot in de loop van de tweede helft van de jaren ’30 van de vorige eeuw gold
in een deel van ons dorp dat men bij het verlaten van zijn of haar erf niet op
een ordentelijk geplaveide weg stapte. Onder hen bevond zich een behoorlijk
aantal bewoners dat domicilie hield in het gebied Nieuwe Schenkel. Zo waren
zij, afhankelijk van de toestand van het weer, meer dan zestig jaar lang verplicht in een in de polder Prins Alexander aangelegde laan door stof, slik of
bagger te banjeren.

Op de drooggemalen gronden van deze nieuwe polder was het voor de eigenaar
of pachter niet eenvoudig een goed florerend bedrijf op te bouwen. Hoewel het
ten oosten van Rotterdam in cultuur gebrachte gebied aanvankelijk voor akkerbouw was bestemd, bleek dat de opbrengst van het gezaaide en gepote goed niet
overal voldeed aan de verwachtingen van de landman. Op het merendeel van de
percelen trof men geen goede teeltaarde aan. Het was om die reden niet verwonderlijk dat de gedachte post vatte, dat men zich beter op veeteelt kon gaan richten. De nabijheid van de grote stad, waar zich in hoog tempo vooral uit Brabant
en Zeeland afkomstige nieuwe bewoners vestigden, nodigde daartoe uit. De
behoefte aldaar aan melk, boter en kaas steeg navenant.

Hoe de polder er vijf jaar na de gronduitgifte uitzag, berichtte op 5 mei 1879
het Rotterdamsch Nieuwsblad: “Het aardappelpooten in den Prins Alexanderpolder is thans zoo goed als geëindigd. Veel land in dien polder is, even als
in vorige jaren voor de aardappelteelt verhuurd aan particulieren; de huur
bedraagt gemiddeld 25 a 30 cents per roede. De landerijen hebben nog een
ongunstig aanzien. Sommige stukken land liggen nog kaal en het gras groeit
zeer langzaam, van daar dan ook, dat nog weinig vee in de weide te zien is. Het
winterkoren staat zeer goed te velde, maar wast langzaam. De gezondheidstoeEen fraaie opname
van de door Cornelis Boogaard Parqui gebouwde hoeve aan ‘het Laantje’. Was het een
feestdag? Het gezin
van Willem P. van
der Kooij had zich
in ieder geval voor
deze fotograaf in
het ‘zondagse pak’
gestoken. (Collectie
Theo Oudshoorn)
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stand van het vee laat weinig te wenschen over; in de laatste acht maanden heeft
zich onder het rundvee geen enkel geval van besmettelijke longziekte voorgedaan”. Tien dagen erna betoogde genoemde krant nogmaals: “Het schrale
weder, gepaard met nachtvorsten, veroorzaakt den landbouwers, in ’t bijzonder
in den Prins-Alexanderpolder veel nadeel. Met het grasgewas is het zeer treurig gesteld, de weiden liggen zoo dor en kaal mogelijk. Eenige veehouders, wier
voorraad hooi is opgebruikt en die hun vee in de weide hebben gebracht, zijn
genoodzaakt het nog in het land met lijnkoeken enz. te voeden. Het hooi is daardoor zeer in prijs gestegen; er wordt voor goed hooi ƒ 35,- à ƒ 36,-per 1.000
KG. besteed, welke prijzen nog steeds rijzende zijn. Ook in de moestuinen is
het met de groenten zeer schaars, zoodat deze dan ook steeds duur blijven”.

Tot de kopers van de gronden had ook de Rotterdamse meester timmerman
Cornelis Boogaard Parqui (1826-1896) behoord. Op de vierde vastgestelde veilingdag dd.16 mei 1874 verwierf hij diversen percelen drooggemaakte grond
binnen de gemeente Capelle. Doch niet eerder dan in 1881 zou hij er een boerderij van ruim veertig meter lang bouwen. In de maand december van dat jaar
vestigde Johannes Leendert van Leeuwen (1824-1886) zich daar als eerste
pachter, die volgens “Opgaven van de Landbouw” na enkele jaren de beschikking had over welgeteld zeven weilanden en vijf hooilanden. Mede door dit
gegeven is het aannemelijk, dat hij voor de veeteelt had gekozen. Dit valt tevens
af te leiden uit het feit dat de inpandige dorsvloer vanaf 3 januari 1886 werd
onderverhuurd aan landbouwer Hendrik Stam en gelijkgezinden. Zij hielden er
op zondag kerkelijke samenkomsten, waarbij er predicaties werden voorgelezen van de oude gereformeerde vaderen. Volgens destijds verkregen informatie
van Han van der Kooij (Marius Johannes, 1903-2001), zoon van een oud-eigenaar, was er voor circa 80 personen plaats. Zelfs de kadastrale legger van Capelle
a/d IJssel vermeld achter de sectie en het perceelnummer: “huis, kerk, schuur
en erf”. Overigens zal eigenaar Parqui met de verhuur hebben ingestemd,
temeer daar hij in de Ned. Herv. Prinsenkerk te Rotterdam het ambt van ouderling bekleedde.

Bermweglaan met
een sloot voor de
woningen.
(Uitg. J. de Waardt
- Collectie Theo
Oudshoorn)
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Dat de Bermweglaan eerst “het Laantje” werd genoemd, staat in een
“Procesverbaal van klacht” op 11 september 1900 opgemaakt door “D. Bakker,
Burgemeester, hulpofficier van Justitie te Capelle op d’IJssel”. Doch in de
bouwaanvraag van dominee Stam, die op 25 oktober 1901 de “nodige en vereiste vergunning” vroeg om langs de “Bermweglaan” een huis te mogen bouwen, lijkt de aanduiding “het Laantje” te zijn vervallen. Reeds twee jaar eerder
had ds. Stam op het achter deze woning gelegen perceel, op de grond waar
thans het gebouw van de kerkelijke gemeente Hervormd Lokaal staat, een nieuwe houten kerk laten bouwen. Het ruimtegebrek op de dorsvloer was destijds
van dien aard dat een oplossing niet langer meer op zich kon laten wachten.
“Het feit dat de voormalige Bermweglaan (…), waar ds. Stam woonde vroeger
werd aangeduid als het Stammelaantje, zegt uiteraard wel iets over zijn persoon
en over de indruk die hij heeft nagelaten”. Want tot op de dag van vandaag is
die naam niet uitgewist.

Dat de eigenaren van de percelen aan de Bermweglaan, al dan niet bebouwd,
eveneens de aan deze aansluitende weg voor de helft in hun bezit hadden, werd
op 13 januari 1928 duidelijk uit de berichtgeving in de Schoonhovensche
Courant. Het vergaande achterstallig onderhoud bleek voor de correspondent
reden wereldkundig te maken dat de begaanbaarheid van de weg “langzamerhand onhoudbaar” was geworden en “zonder dat men voorzien is van een paar
baggerlaarzen, men daar aan de bewoners geen bezoek kan brengen”. Hierna
besloten de eigenaren “om de zijkanten van den Bermweglaan af te steken en
bij te werken en voorts de geheele laan met groffe grind te verharden”. Ook
zouden zij “naar mate van de lengte, dat hun eigendom zich langs de
Bermweglaan uitstrekt (…) 10 cent per vierkante Meter wegoppervlak” betalen.

De uitvoering werd opgedragen “aan een tweetal ook mede direct belanghebbende bij deze wegverbetering”. In de tweede helft van de jaren ’30 maakte het
gemeentebestuur zich echter hard om de destijds veertig belanghebbenden te
overtuigen, dat “de toestand aan en bij de Bermweglaan niet is zooals deze
behoort te zijn”. Daarna begreep iedereen dat het zaak was “om en in het belang
der volkshuisvesting en voor de gezondheid der bewoners benevens voor een
betere verkeerstoestand, een regeling te treffen”. Men bleek toen zonder meer
bereid de weggedeelten om niet aan de Gemeente af te staan, terwijl deze als
tegenprestatie aanbood “de aan te leggen weg behoorlijk te onderhouden, een
trottoir aan te leggen als op de gewaarmerkte kaart is aangegeven, en voor de
noodige rioleering en afwatering te zorgen. Alle perceelen (zouden) worden
afgestaan in den staat waarin ze zich thans bevinden”. Na ondertekening door
alle belanghebbenden en de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, zette burgemeester Johannis Verloop op 23 januari 1937 zijn handtekening namens de
gemeente Capelle aan den IJssel onder de akte. Daar de “minister van sociale
zaken betreffende de uitvoering in werkverschaffing der bestrating en rioleering van Bermweglaan en Zeeheldenbuurt” reeds in 1936 zijn goedkeuring had
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verleend, konden de uitvoering van “reconstructie van wegdek en riolering” al
in het volgende jaar plaatsvinden, waarbij de belanghebbenden “geen bijdrage
in de kosten” behoefden te betalen.

Terug naar de boerderij van de reeds eerder ter sprake gekomen
Johannes L. van Leeuwen.
In 1891 kon Aaltje van der Burg, de weduwe van deze pachter, niet meer aan
haar financiële verplichtingen voldoen. Na de dood van haar man, had ze nog
enkele jaren het boerenbedrijf voortgezet totdat ze “wegens schuld de boerderij binnen tijds ontruimde”. Vanaf mei 1891 gunde Parqui daarna de pacht aan
Arie Niemantsverdriet, een drieëntwintigjarige gehuwde arbeider uit
Hillegersberg. Naast het verzetten van agrarische werkzaamheden op de boerderij mocht hij met bijna satanisch genoegen de godsdienstoefeningen op de
dorsvloer verstoren. Met medestanders bracht hij de buitensporigste plagerijen
ten uitvoer om voorganger Stam het spreken onmogelijk te maken. Daar de herhaalde waarschuwingen van zijn pachtheer aan dovemans oren gericht waren,
zette deze hem van de boerderij. Begin april 1895 vertrok hij met zijn gezin uit
Capelle naar Zuid Afrika. Echter het verblijf aan de andere zijde van de evenaar
was van uiterst korte duur. Berooid en wel werd hij op 15 maart 1896 opnieuw
hier te lande in het Rotterdamse bevolkingsregister ingeschreven. De boerderij
werd vanaf 4 mei 1895 enkele maanden bewoond door de verder volkomen
onbekende bouwman Jan Buijs. Dit is te meer opmerkelijk omdat Willem Pieter
van de Kooij en Aaltje van Leeuwen de hoeve vanaf 24 april 1895, hun trouwdag, tot en met 27 december 1921 in pacht hadden en toen dit onroerend goed
van de erven van Cornelis Boogaard Parqui en Johanna van Klaveren kochten.

Na het overlijden van landbouwer Van der Kooij op 1 september 1936 verscheen in de loop van januari in de Schoonhovensche Courant onder het kopje
Boelhuis de volgende aankondiging: “Notaris J. Drapers te Capelle a/d IJssel,
is voornemens op 27 Januari 1937 voorm. 10 uur, ten verzoeke van Mej. Wed.
W. P. v. d. Kooy, op de boerderij Bermweglaan 14a te Capelle a/d IJssel te verkoopen: 19 kalfdragende of gekalfd hebbende Koeien, 1 guiste Vaars, 1 Pink,
2 Paarden (vosbles en vos), 6 varkens, Brik, Tentwagen, Hooiwagen, 2
Driewielderkarren, Bergheeft met spil, Ploegegge en Kettingegge, Schouw,
Landrol, Kruiwagens, Handhark, partij Hooi, staal Mest, Landbouw en
Melkgereedschap. ’s Morgens voor den verkoop genummerd te bezichtigen”.
Het was Johannis Cornelis Wooning die op 15 maart 1937 de nieuwe eigenaar
werd met Cornelis Maria Wooning als nieuwe bouwman. Toen dit onroerend
goed eind februari 1950 aan de gemeente Capelle werd verkocht, stond er in de
akte geen ”Bouwmanswoning” maar “3 huizen, schuur, tuin en erf aan de
Bermweglaan (Goudenregenstraat)”. Ondertussen had men in het oude voorhuis van oost naar west, vanuit de nok loodrecht tot aan de beneden vloer, een
scheidingswand gemaakt. Elk gezin kreeg nu een uitgang in de eigen zijgevel.
(Zie foto 3, waarop ook nog een zeer klein stukje stal te zien is). Aan de zuidkant woonde onder andere de familie H. van Herk, terwijl de familie Joling de
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Aan het stuukwerk van de zuidgevel is duidelijk zichtbaar dat er in de loop der jaren het
nodige aan het voorhuis van de inmiddels aan de Goudenregenstraat gelegen boerderij is
vertimmerd. (Collectie Beeldbank-HVC, fotoarchief Gem. Capelle aan den IJssel).

noordkant innam. De derde woning achter het voorhuis was gecreëerd in de
stal, zoals de vierentachtig jarige Klaas de Bruijn ons recentelijk informeerde.
Hij woonde er zelf met zijn ouders. Deze grote woning was aan beide zijgevels
van een uitgang voorzien. Verder diende het overige gedeelte stal als schuur
voor de drie gezinnen. Begin 1950 werd de naam Bermweglaan veranderd in
Goudenregenstraat. In een van de daarop volgende jaren is deze voormalige
boerderij gesloopt waarna men op dit kavel een Christelijke Kleuterschool
bouwde. Ook dit bouwsel is inmiddels alweer in de handen van slopers gevallen. Ter plaatse staan nu zeven woningen, waar op de gevels respectievelijk de
huisnummers 48 t/m 58 prijken. Een plek aan ‘het Laantje’ met een bewogen
geschiedenis.
Kees Klomp
Geraadpleegde Bronnen:
- Dirk Blom , Kees Klomp - Voor ’t nageslacht.
- Frans van Es , Paul Weyling e.a. - Het boerenerfgoed van Capelle aan den
IJssel, uitgave AVW Vakpers.
- Ir. K. van der Pols - De Alexanderpolder drooggemalen.
- Schoonhovensche Courant - Kort verslag van de openbare raadsvergaderingen van Capelle aan den IJssel, 09-03 en 01-04-1936 en 19-11-1937.
- Bevolkingsregisters van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam.
- Genoemde bronnen in de tekst.
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DE ‘CAMITENTO’
(CAPELSE MIDDENSTANDS TENTOONSTELLING)

Geïnspireerd door het succes van een eind december 1949 in Ouderkerk aan
den IJssel gehouden middenstandsbeurs, die aldaar werd georganiseerd door
de lokale afdeling van de Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond
(KNMB), vatte het bestuur van de Capelse winkeliersvereniging het idee op
ook in Capelle aan den IJssel een dergelijk evenement te organiseren.

Om de belangstelling onder de Capelse middenstand te peilen werd in het door
Wegeling ’s Drukkerij uitgegeven weekblad ‘De IJssel en Lekstreek’ van 24
februari 1950 een eerste oproep geplaatst met als tekst: “Winkeliers, handelsen ambachtslieden van Capelle a.d. IJssel, die interesse hebben tot deelname
voor het houden van een tentoonstelling ongeveer eind Mei, worden uitgenodigd dinsdag 28 februari a.s. aanwezig te zijn op de te houden vergadering bij
de heer H. de Bruin, Kanaalweg, 8 uur precies. Belangrijke bespreking! Het
Bestuur der Winkeliersvereniging Capelle a.d. IJssel.” Aan de oproep gaven
veel Capelse neringdoenden gehoor en ook de tijdens deze bijeenkomst gepresenteerde plannen voor de in een grote tent te houden tentoonstelling werden in
eerste instantie met enthousiasme begroet. Na het vernemen van de kosten, verbonden aan huur en inrichting van een stand, toonde een deel van de opgekomen middenstanders zich al minder geestdriftig. De geplande data - van vrijdag
Het bestuur van de Capelse Winkeliersvereniging ten tijde van de ‘Camitento’ (1950),
v.l.n.r. de heren C. van Driel (kruidenier), A. van Kleef (kruidenier/drogist), J. Belder
(schoenwinkelier), P. van Wijk (kruidenier), B.A. Hodde (secretaris-penningmeester),
J. de Waardt (winkelier in luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoed en kantoorbenodigdheden), B. de Groot (tabakswinkelier) en A. van de Watering (stoffeerder).
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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26 mei tot donderdag 1 juni 1950 - konden, omdat Tweede Pinksterdag op 29
mei viel, in de ogen van sommigen evenmin genade vinden. De tegenstanders
wilden een deel van de Capellenaren niet voor het hoofd stoten door op een
algemeen erkende christelijke feestdag geopend te zijn. Het meeste bezwaar
maakten zij echter tegen de forse huurprijs van de tent, die een beschikbare
oppervlakte had van 1400 m². Hiervan was iets meer dan de helft beschikbaar
voor stands en een podium, de overige ruimte moest worden benut voor looppaden enz.
Voor de deelnemers betekende dit dat voor de huur van een stand ƒ 8, — per
m² moest worden betaald. Bij deelname met een kleine stand (2½ x 5 meter)
kwam de huurprijs op ƒ 100,—. Samen met de inrichtingskosten, die men eveneens op ƒ 100,— schatte, zou dus zo’n ƒ 200,— per deelnemer moeten worden
afgerekend. Het doorgaan van de ‘beurs’, zo hield het bestuur de aanwezige
middenstanders verder voor, was afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Deze boodschap werd aangevuld met de mededeling dat voor het welslagen van
het evenement, afhankelijk van de grootte van de gewenste stands, zo’n dertig
tot veertig deelnemers nodig waren.

Belangstellenden kregen voorts tot zaterdag 4 maart 1950 de gelegenheid zich
aan te melden. Na nog enige tijd alle twijfels en bezwaren te hebben aangehoord, vroeg het bestuur aan het einde van de avond aan iedereen er nog eens
een nachtje over te slapen. Tegelijkertijd nodigden zij de aanwezigen uit voor
een volgende vergadering over ditzelfde onderwerp op maandagavond 6 maart
en zegden alvast toe dan met gewijzigde voorstellen te komen die de gerezen
bezwaren zouden kunnen wegnemen. Daarna moest dan de beslissing vallen of
er op een weiland van Arie en Gerard Jongebreur halverwege de Kerklaan, wel
of geen ‘Camitento’, de afkorting van ‘Capelse Middenstands Tentoonstelling’,
doorgang zou vinden.
Die tweede raadpleging verliep aanzienlijk minder emotioneel en met heel wat
‘minder venijn in de staart’ dan de eerste. De mededeling dat ‘kermisgedoe’
zou worden geweerd en de tentoonstelling op Tweede Pinksterdag pas vanaf
’s middags 3 uur geopend zou zijn, zodat niemand zich gekwetst hoefde te voelen, nam de meeste bezwaren weg. Ook de huurprijs bleek te zijn aangepast,
daarnaast waren er maatregelen getroffen die het mogelijk maakten voor slechts
ƒ 50,— ook een kleine stand van 2½ x 2½ meter te huren. De enkele dagen eerder nog oppositievoerende winkeliers vonden nu dat een tentoonstelling als
deze de Capellenaren het besef zou bijbrengen van wat er allemaal in eigen
gemeente te koop was. Bovendien vond men het een prima initiatief om de concurrentiestrijd aan te gaan ‘met de stad’. Vooral dit laatste vormde een bron van
voortdurende zorg voor de Capelse middenstanders waarvan de meeste niet in
staat waren, in tegenstelling tot de grotere collega’s en de grootwinkelbedrijven
in Rotterdam en Gouda, alles wat ze verkochten te etaleren. Nagenoeg alle
bedrijfstakken, zo bleek aan het eind van de vergadering, zouden op de
‘Camitento’ aanwezig zijn. Alleen slagers, melk- en kolenboeren en de handel
in landbouwgereedschappen lieten het aanvankelijk afweten. Was dit als gevolg
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van die opening op Tweede Pinksterdag? Omdat men eveneens vreesde
dat een gedeelte van de inwoners vanwege hun overtuiging de tentoonstelling zou mijden, stelde het bestuur
daarom alles in het werk de ‘beurs’ op
een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Een en ander was wel afhankelijk van
de beschikbaarheid van de tent en het
beoogde weiland aan de Kerklaan. En
dat was, zo bleek al snel, geen probleem. De ‘Camitento’ kon daarna tot
tevredenheid van bestuur en de vanwege de opening op Tweede
Pinksterdag eerder niet geïnteresseerde middenstanders worden verplaatst!
De ‘tentoonstelling’ begon nu op
zaterdag 17 juni 1950 en eindigde de
24e, met uitzondering van zondag de
28e. Dit leverde voor niemand problemen op.
Niemand had enig idee wat het moest
gaan worden en hoe tent en ‘beurs’ er
zouden uitzien en dat prikkelde de
nieuwsgierigheid van de Capellenaren. Aangetrokken door een flink
reclamebord bij het autoveer van Van
der Ruit naar Krimpen aan den IJssel
en de ruime publiciteit in de lokale en
regionale pers werden de voorbereidingen voor het evenement nauwgezet
gevolgd. Het begon al enkele dagen
voor de officiële opening met het
opbouwen van de tent op de weide aan Advertenties in De IJssel- en Lekstreek van
de Kerklaan, dat vooral door samenresp. 19, 26 mei en 2 juni 1950.
scholende senioren en opgeschoten
jeugd werd gevolgd. Maar ook ’s avonds was het een drukte van jewelste en
kwam men een kijkje nemen op het tentoonstellingsterrein in wording en bij het
inrichten van de stands. Het dorp was bij voorbaat al in rep en roer. De
‘Camitento’, dat moest het helemaal gaan worden.

‘Camitento’
Op de aangekondigde zaterdagmiddag barstte het promotie- en verkoopspektakel los. Het was loco-burgemeester Arie van Dulst (1903-1997) die om twee
uur, na een welkomstwoord van winkeliersvoorzitter Jan Belder (1906-1983),
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de opening verrichtte. Toen daarna oud-kruidenier Simon van Driel (18851970) en secretaris-penningmeester Hodde (Cornelis Adriaan, 1882-1956) hun
zegje hadden gedaan konden om drie uur eindelijk de in groten getale opgekomen bezoekers bezit nemen van de tent en de verschillende stands. Dit wel na
het betalen van 35 cent, de prijs van een entreekaartje voor een volwassene, kinderen betaalden een kwartje. Bijna 2000 bezoekers bezochten die eerste dag de
‘beurs’, daarbij niet meegerekend de vindingrijke jongelui die kans zagen ongezien binnen te komen door onder het tentzeil door te kruipen. Ook tijdens de
andere dagen kon zowel overdag als ’s avonds een flink aantal bezoekers worden genoteerd. Deze kwamen niet alleen uit Capelle, ook vanuit de wijde omgeving trok men naar de Kerklaan. Krimpenaren voerden hierbij de boventoon en
daar trok vooral veerman Piet de Vries (Pieter, 1907-1964) van het voetveer
tussen de Capelse Dorpsstraat en het Veerpad aan de overkant de vruchten van.

Om het bezoek aan de ‘Camitento’ extra te stimuleren trad iedere avond de in
die tijd bekende goochelaar en illusionist Mephisto op, aan kinderen vertoonde
hij in speciale voorstellingen op zaterdag- en woensdagmiddag zijn goochelkunsten. Daarnaast kon op gezette tijden tegen betaling van 25 cent de zogeNijverheidstraat t.h.v. het veer van Van der Ruit. Rechts achter de A.N.W.B.-wegwijzer, de
afrit naar de begraafplaats. In het midden het reclamebord voor de ‘Camitento’. De extra
drukte bij de afrit naar- en van het veer wordt veroorzaakt door de wandelaars van de 2e
IJssel- en Lekstreekmars zaterdag 10 juni 1950. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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noemde ‘IJssel- en Lekstreekfilm’ worden bekeken. Verder was er op zowel de
dinsdag- als de vrijdagmiddag een echte modeshow waar de nieuwste snufjes
op het gebied van japonnen, mantels, schoenen, hoeden en kapsels werden
getoond. Maar liefst vierhonderd dames uit de wijde omgeving togen naar
Capelle om jonge lokale ‘mannequins’ de laatste zomermode te zien demonstreren. Inclusief een thé complet - we zouden het nu een kleine high tea noemen - telden ze daar graag vijfenzeventig cent voor neer. Voorts kreeg elke
250e bezoeker een geschenk en hadden verschillende winkeliers verrassingen
toegezegd die een bezoek aan de ‘beurs’ dubbel en dwars waard maakten. De
standhouders zetten eveneens hun beste beentje voor bij het presenteren van de
nieuwste producten en innovaties uit hun branches, zoals een elektrisch scheerapparaat van Philips, de Philishave, en de rode warmtelamp tegen rug- en spierpijn. Zij waren dan ook zeer tevreden over de belangstelling die de bezoekers
voor hun uitstallingen toonden. Schildersbedrijf W.P. Schouten & Co won
glansrijk de wedstrijd ‘Wie heeft de mooiste stand’. Van Dam Manufacturen
kwam als goede tweede uit de bus, terwijl Schoenhandel J. Belder er met de
derde prijs vandoor ging. Slechts enkele standhouders klaagden over de geringe kooplust onder de bezoekers, waarbij zij, aldus het bestuur, uit het oog verloren dat deze ‘Camitento’ een tentoonstelling betrof en geen winkel. De meerderheid keek na het opmaken van de balans aan het slot van de ‘beurs’ met voldoening terug op de kleine broer van de tentoonstelling in het grote Ahoy aan
De tent van de ‘Camitento’ in 1950, gezien vanaf de Kerklaan in de richting van de
’s-Gravenweg, op het weiland van de gebroeders Jongebreur.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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De stand van kruidenier
Piet van Wijk (Pieter,
1901-1988) in 1950.
Piet runde samen met
zijn vrouw Aaltje Koolmees (Aaltje Cornelia,
1903-1988) sinds 1 mei
1947 een winkel aan de
Dorpsstraat 86. Ook
dochter Greet (Grietje,
1928) en zoon Kees
(Cornelis, 1931-2002)
droegen hun steentje
bij. Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

de Westzeedijk in Rotterdam. Al direct na het einde van de ‘beurs’ werd door
meerdere standhouders geroepen dat de ‘Camitento’ zeer beslist moest worden
herhaald. Er waren er ook die daar eerst nog eens over na wilde denken of meteen al lieten weten dan niet meer mee te doen.

‘Camitento’ (2)
Hoe lang en hoe zwaar er over een vervolg op de ‘beurs’ van 1950 werd gediscussieerd vertelt het verhaal niet. Zeker is wel dat deze er kwam. Schuin aan de
overzijde van de Kerklaan, dit keer op het weiland van veehouder Ewoud
Oudijk, zou op zaterdag 26 mei 1951 de ‘herhaling’ van start gaan. Vooraf
vroegen diverse middenstanders zich, ondanks het eerdere succes, vertwijfeld
af of dit wel verantwoord was. In een tijd van hard werken, sober leven, lage
lonen, prijsstijgingen en de angst voor een nieuwe oorlog, zo was de gedachte,
voelen mensen er weinig voor om hun geld uit te geven aan zaken waarvan niet
zeker is dat deze tastbare resultaten zouden opleveren. Onder hen was een aantal dat het beter vond minstens vijf jaar te wachten, ook omdat de vorige editie
nog maar zo kort geleden was. Toch besloot het bestuur, na al deze bezwaren
onder ogen te hebben gezien, een tweede ‘Camitento’ te organiseren. Dit, zoals
plechtig werd medegedeeld: “In de eerste plaats ter wille van het belang van de
IJssel- en Lekstreek”. En: “het moest juist deze nobele gedachte zijn dat alle
bewoners van de streek een bezoek aan de 2e ‘Camitento’ gaan brengen”, zo
dacht het bestuur in alle wijsheid hardop.
Dit keer had burgemeester Jacob van Dijk (1911-1999) de eer het evenement te
openen. Na een korte speech vol met superlatieven vroeg hij de aanwezigen een
heildronk op de tweede ‘Camitento’ uit te brengen. Zijn gehoor, waaronder burgemeester K. H. Brandt van Moordrecht en de doctoren K. Zandbergen (18901970) en E.Y. Boonstra (1905-1979), voldeed daar graag aan. Toch moesten de
bij de ingang samengestroomde bezoekers daarna even wachten voor ze naar
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binnen mochten gaan. Dit omdat nog gewacht moest worden op het moment dat
de laatste spreker zijn toespraak had afgerond. Voorzitter Jan Belder hield de
notabelen en de circa 40 standhouders voor dat: “De Capelse Middenstand
werkt en zwoegt niet alleen voor haar bestaan, maar ook denkt zij!! Dat blijkt
uit het feit dat zij door stands op deze tentoonstelling zijn vertegenwoordigd.
Zij zijn het leven waard.” Hierbij min of meer suggererende dat middenstanders
die hier niet met een stand aanwezig waren alleen maar werkten en zwoegden
zonder daarbij te denken. Daarna gaf hij het woord aan Simon van Driel (18851970), erelid van de Capelse Winkeliersvereniging, die in zijn betoog sprak
over het begrip samenwerking. De oud-kruidenier was vol lof over de goede
verstandhouding tussen de winkeliers onderling. “Alleen hierdoor is een tentoonstelling op zulk een schaal mogelijk geworden. Uit eigen ervaring”, zo wist
hij, “is het heel moeilijk met collega’s en concurrenten samen te werken. De
samenwerking laat veelal te wensen over.” De heer Hodde wees de aanwezigen
“op een gevaarlijk gezwel waarmee wellicht alle middenstanders hebben te
kampen, namelijk het ‘poffen’ (op krediet kopen). Hieruit,” aldus de secretarispenningmeester, “is de moeilijke ontwikkeling der middenstand te verklaren.
Zij kunnen hun zaak niet uitbreiden doordat er te veel geld onder de cliënten
blijft en vaak ook niet meer te innen is.”
De tweede dag van deze ‘Camitento’, maandag 28 mei 1951, trok de meeste
belangstelling. Maar liefst 1500 mensen kwamen naar de Kerklaan om een
optreden bij te wonen van het toen door de NCRV-radio populair geworden
De tent van de ‘Camitento’ in 1951, gezien vanaf de Kerklaan in de richting van de
Dorpsstraat, op het weiland van veehouder Ewoud Oudijk. Links van de tent, geheel op de
achtergrond, de Groenedijk. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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mandoline-orkest ‘Vrij en Blij’
dat onder leiding van Wessel
Dekker (1914-2006) vrolijke en
volkse muziek ten gehore bracht.
Samen met de eveneens geliefde
zanger Henk Dorèl (1907-1993),
de vertolker van de klassieker
‘Hup Holland Hup’, was het
inhaken en meedeinen met als
hoogtepunt zijn toenmalige hit
‘Daarbij die molen, die mooie Advertentie in de IJssel en Lekstreek van vrijdag
molen…’. Tijdens de beursda- 25 mei 1951. De charmante ‘mannequin’ van de
foto is Greet van Wijk (1928), de dochter van
gen die erop volgden bleef de
opkomst van het publiek ver kruidenier Piet van Wijk die ook meewerkte aan
de modeshows.
achter bij de hooggespannen
verwachtingen. Het optreden
van een tamboer- en pijperkorps uit Krimpen aan den IJssel op woensdagavond
en een ‘rookwedstrijd’ (!) op donderdag waren kennelijk geen reden voor de
Capellenaren huis en haard te verlaten. Ook de turndemonstraties van de
‘Capelse Gymnastiek Vereniging’ (CGV) op dinsdagavond werden matig
bezocht. Slechts de modeshows met de nieuwste snufjes op het gebied van
damesmode op de dinsdag- en de vrijdagmiddag en -avond mochten zich, net
als het kinderprogramma op woensdag, in een redelijke belangstelling verheugen. Evenals de sneltekenaar, die gedurende meerdere beursdagen vele bezoekers vereeuwigde. De muziekvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ bleek evenmin in staat met een concert op de slotavond grote drommen bezoekers naar de
Kerklaan te lokken. Ondanks dat werd de tweede ‘Camitento’ om 22.00 uur
toch feestelijk afgesloten met de bekendmaking wie de mooiste stand van de
tentoonstelling had ingericht. Nu was het Bloemenmagazijn A. van Beusekom

Maar liefst 1500
mensen bezochten
het optreden van
het populaire
mandoline-orkest
‘Vrij en Blij’, met
als resultaat een
overvolle tent.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.
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De winnende stand
van Bloemenmagazijn A. Van Beusekom. Foto: collectie
C. van Beusekom.

die er met de eerste prijs vandoor ging. De stand van Van Beusekom, een creatie van zoon Kees, viel vooral op door de aanwezigheid van een keurig verzorgd bruidje tussen veel bloemen en een heuse fontein. De tweede prijs was
deze keer voor J.W. de Vogel (haarden, kachels, stofzuigers, wasmachines,
huishoudelijke artikelen, ijzerwaren en gereedschappen), de derde voor de
firma Vogelenzang de Jong (elektrische apparatuur en verlichting), terwijl de
vijfde en zesde prijs ging naar resp. J. Belder (schoenen, tassen en lederwaren)
en Jac. Punselie (damesmode). De stands van de Hollandsche Algemeene
Verzekeringsbank, Groeneveld’s Brillen en H. van der Wal (zoetwaren) kregen
een eervolle vermelding.

Geen derde editie
Of de verkoop door deelname aan de Capelse Middenstands Tentoonstelling bij
de diverse deelnemende middenstanders tot een hogere omzet heeft geleid was
een vraag die niet kon worden beantwoord. Wel die of de publieke belangstelling was achtergebleven. Als oorzaak voor de verminderde belangstelling werd
genoemd dat de tweede ‘Camitento’ te snel na de eerste was georganiseerd, een
feit waarvoor het bestuur van de Capelse Winkeliersvereniging door meerdere
leden was gewaarschuwd. Daarnaast, zo dacht men, was voor vele
Capellenaren ‘het nieuwe’ eraf. Anderen veronderstelden dat de deelname van
te veel niet lokale ondernemers een reden zou kunnen zijn. Maar, zo is uit overlevering bekend, het waren vooral de financiële tegenvallers die de organisatie
had moeten incasseren waardoor het nooit meer tot een derde editie van de
‘Camitento’ zou komen.
Paul Weyling
Geraadpleegde bronnen:
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Weekblad ‘De IJssel- en Lekstreek’.
- De heer C. van Beusekom †.
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (19)

De foto van deze aflevering is gevonden op www.beeldbankwo2.nl. Het bijschrift luidt: “Autobus getrokken door twee paarden, Capelle aan den IJssel.”
De ‘paardenomnibus’, want dat is de juiste benaming, staat voor het toegangshek van de Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat, recht tegenover de veerstoep van de pont naar Krimpen aan den IJssel: het veer Van
der Ruit. De foto, afkomstig uit de collectie van het Verzetsmuseum in Amsterdam, brengt dit bijna vergeten Capelse alternatief voor de autobus in de
Tweede Wereldoorlog volledig in beeld. Met recht kan dus worden gesproken van een zeldzame opname!

Meteen na het vinden van deze foto rees de vraag: “Wie exploiteerde deze
paardenomnibus?” Een zoektocht in de archieven van Capelle aan den IJssel
en de provincie Zuid-Holland naar de naam van de exploitant leverde helaas
niets op. Geraadpleegde Capellenaren van de generaties die de Tweede Wereldoorlog in Capelle hadden meegemaakt konden zich zelfs geen ‘paardenomnibus’ herinneren, laat staan de naam van de exploitant. Wel werd in het boek
’75 jaar Autobussen in Rotterdam’ een verwijzing gevonden naar dit alternatief voor de autobussen van de R.E.T. (Rotterdamse Electrische Tram) die de
verbinding tussen Capelle en Rotterdam onderhielden. Schrijver Martin Wallast noteerde namelijk in deze publicatie: “De R.E.T. opende per 1 mei 1942
(na de overname van de Capelse autobusonderneming ‘M.E.G.G.A.’, die de
autobusdienst sinds 1921 exploiteerde) onder lijnletter E de dienst op Capelle
aan den IJssel. Op zon- en feestdagen werd niet gereden en kon men weer, net

© C. Baksteen
Collectie Verzetsmuseum Amsterdam
HVC Nieuwsbrief winter 2018 pagina 25

als vroeger, met een ‘particuliere paarden-omnibus’ om de 2 uur van de Honingerdijk naar Kralingseveer en Capelle!” Helaas noemde Wallast in zijn boek
geen naam. Een antwoord kwam tenslotte van Capellenaar Arie Rozendaal
(1936), naar later bleek de oudste zoon van de exploitant. Deze vroeg een
HVC-vrijwilliger: “Hebben jullie misschien een foto van de ‘paardentram’ van
mijn vader?” Het antwoord kon meteen worden gegeven: ”We hebben hem
niet, maar kennen hem wel.”, waarna na enig doorvragen de naam van de in
Streefkerk geboren Arie Rozendaal (Arie Cornelis, 1913-1980) kon worden
genoteerd, waarmee de vraag “Wie exploiteerde de paardenomnibus op de foto
uit de collectie van het Verzetsmuseum?” was opgelost!

Een beetje voorgeschiedenis
Bekend is dat Arie Rozendaal en zijn vrouw Aaltje Stuivenberg (Alida, 19152007) met hun zonen Arie (1936) en Aart (1938) in oktober 1939 verhuisden
van Boezemstraat 31 naar Nijverheidstraat 199. Een binnendijks gelegen dijkhuisje met een winkeltje onder hetzelfde dak, vlakbij het voetveer naar de
scheepswerf van C. van der Giessen & Zonen in de Krimpense Stormpolder en
de aanlegsteiger van de ‘Goudsche boot’, het zogenaamde ‘Hoofd van Poot’.
Het woon-winkelpandje, dat dateerde uit het laatste kwart van de 19e eeuw,
werd gehuurd van mevrouw Lena Poot-Visser (Lena Adriana, 1892-1972), een
dochter van klompenmaker Cornelis Visser (1863-1924) die vijftien jaar eerder kort in het dijkhuisje gevestigd was. Daarvoor waren het, zo werd bij overlevering vernomen: Arie Dekker (1860-1953), die in het laatste decennium van
de 19e eeuw hier enige jaren handelde in boter en kaas, en kruidenierster Geertrui van Vliet (1854-????), de weduwe van koopman Jan van Sprang (18541899), welke snoep verkocht. Na de klompentijd was het de verhuurster zelf
die hier met zuivelwaar kort achter de toonbank stond.

Arie en Aaltje Rozendaal starten in 1939 vol goede moed met het verkopen
van kruideniers- en tabakswaren, maar de buurt kon bij hen ook terecht voor
snoep en andere lekkernijen. Het was meestal Aaltje die de winkel deed, terwijl Arie zich nog even verhuurde als boerenknecht. Het winkeltje bleek geen
vetpot, niet in de laatste plaats omdat er nog een handvol andere neringdoenden in dezelfde branche aan de Nijverheidstraat actief waren. Enkele van die
concurrenten, zoals de tabakszaak van Leen Verhoef (Leendert, 1888-1974) op
huisnummer 239 en de kruidenierswinkel van Jan Noordegraaf (1888-1981) op
nummer 89, bevonden zich slechts op zo’n vierhonderd meter van het winkeltje van Rozendaal. En de klandizie kwam natuurlijk niet vanzelf aanwaaien.
De ondernemende Arie en zijn vrouw bedachten daarom van alles om de loop
in de zaak te krijgen en te houden. Een van de meest geslaagde ideeën was de
‘flipperkast’ welke een opvallende plaats in het winkeltje kreeg en vooral jongelui trok die tussen het flipperen door geregeld snoep, koek en limonade
kochten. Ook het besluit om kippen te gaan houden en daarvoor benedendijks
achter het huis twee schuren te bouwen pakte goed uit, de verse eieren vonden
gretig aftrek. Na de Duitse inval 10 mei 1940 werd het door schaarste en de inHVC Nieuwsbrief winter 2018 pagina 26

gestelde levensmiddelendistributie echter allemaal nog minder. Suiker was bijvoorbeeld al sinds oktober 1939 op de bon en in juni 1940 kwamen daar thee,
koffie, bloem en grutterswaren bij, een maand later gevolgd door boter, margarine, spijsvetten en -oliën. Vervolgens werden in het najaar van 1940 vlees,
kaas, eieren, beschuit, biscuits, koek en peulvruchten gerantsoeneerd. Daarna,
in de zomer van 1941, waren jam, honing en cacao aan de beurt, in mei 1942
gevolgd door tabak, zoetwaren en zuidvruchten. De distributie zorgde als vanzelf voor een rem op de al bescheiden omzet. Met als logisch gevolg een nog
lager inkomen voor Arie en Aaltje, die na de geboorte van de zonen Dirk
(1940) en Pieter (1941) ook nog eens meer monden moesten voeden. Daarom
werd gezocht naar een mogelijkheid tot uitbreiding van het inkomen. Geholpen
door de oorlogsmalaise op buslijn E van de R.E.T. werd dit heel ondernemend
de exploitatie van een ‘paardenomnibus’, een weliswaar langzamer maar goed
alternatief voor de met gebrek aan brandstof, onderdelen en personeel kampende autobussen naar en van Rotterdam.
De Nijverheidstraat in maart 1959. Links Nijverheidstraat 197, het voormalige café van
Melt van Leeuwen, achter de bomen gevolgd door Nijverheidstraat 199, woning en winkeltje van Arie en Aaltje Rozendaal. Rechts de kleibekisting, die na de watersnood van
1953, vooruitlopend op de dijkverzwaring, is aangelegd als tijdelijke bescherming tegen
overstroming van de achtergelegen polders. Op de achtergrond de reparatiewerf van
Vuyk. Foto: J.F.H. Roovers, collectie HVC-Beeldbank.

Voorgevel Nijverheidstraat 199.
Foto: collectie A. Rozendaal.
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Vervoersproblemen bij de R.E.T.
De R.E.T. (het is al eerdergenoemd) heropende op 1 mei 1942, na de overname van de Capelse autobusonderneming M.E.G.G.A. (1921-1942), onder de
letter E de buslijn tussen de Kerklaan in Capelle-Dorp en de Oostzeedijk in
Rotterdam. Ongeveer tegelijkertijd werd ter besparing van brandstof en banden
op werkdagen het aantal ritten teruggebracht, terwijl er op zon- en feestdagen
helemaal niet meer gereden werd. Die brandstof was als gevolg van het tekort
toen al enige tijd geen benzine of diesel meer maar houtgas, gedestilleerd in
een gasgenerator die op een tweewielige aanhanger achter de autobus werd
meegevoerd. De ketel van dit ‘rijdende gasfabriekje’ werd gestookt met blokjes hout. Een nadeel van houtgas was dat de verbrandingsmotor flink wat vermogen kwijtraakte en de samenstelling niet altijd constant of schoon genoeg
was. Een en ander leidde tot storingen en dus vertraging of uitval van de weinige bussen die in die oorlogstijd nog konden rijden. Daarnaast had de R.E.T.
ook hinder van een tekort aan personeel. Al deze factoren bij elkaar zorgden
voor een onbetrouwbare en onregelmatige dienstregeling met als gevolg dat er
vaak lange rijen wachtenden bij de bushaltes stonden. Op de beginpunten van
lijn E werden aan de wachtenden zelfs volgnummers uitgedeeld. Ook zaten de
bussen vaak zo vol dat bij de haltes onderweg niet meer werd gestopt, waardoor moest worden gewacht op een volgende bus waarvan niet zeker was wanneer deze voor kwam rijden.

‘Paardenomnibus’
De vervoersproblemen bij de R.E.T. brachten Arie Rozendaal op het idee om
op het tracé van buslijn E met een ‘paardenomnibus’ te gaan rijden, een vervoermiddel dat in de 19e eeuw en tot de komst van autobus overal in Nederland werd ingezet. Passagiers waren er meer dan genoeg en dat zouden er alleen maar meer worden zo was de gedachte van de initiatiefrijke oud-boerenknecht en winkelier. En paarden drinken geen benzine maar water en eten gras
en hooi. Waar die hem vandaan haalde is niet bekend, maar binnen de kortste
keren beschikte hij over een voor paardentractie geschikt gemaakte oude autobus, die vanwege de kleur in de volksmond al snel ‘de blauwe bus’ werd genoemd, een bijnaam die ook de zoons van Rozendaal zich in de buurt en op
school moesten laten welgevallen. Ook twee paarden was snel geregeld: een
bruine en een zwarte die respectievelijk de naam ‘Jetje’ en ‘Moortje’ kregen.
De ‘paardenomnibus’ werd benedendijks achter het huis gestald, een locatie
die kon worden bereikt via de afrit naar de boerderij van Arie van der Helm
(Adrianus Petrus Cornelis, 1888-1973) en een pad achterlangs de loodsen van
timmerman Blokland. Achter het huis kon voor de paarden een stukje weiland
worden gepacht. Om dat land te kunnen bereiken werd over de tussenliggende
sloot een bruggetje gebouwd. Intussen werd aan de gemeente toestemming gevraagd voor het rijden met een met paarden bespannen omnibus tussen het
pontveer van Capelle- naar Krimpen aan den IJssel en de Oostzeedijk in Rotterdam. De vergunning kwam snel, zij het dat passagiers alleen mochten worden vervoerd op de dagen dat er door de autobussen van de R.E.T. niet werd
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gereden en dat betekende toen alleen op zon- en feestdagen. Daarnaast mocht
de ‘paardenomnibus’ niet verder rijden dan de Honingerdijk, een voorwaarde
die vermoedelijk werd gesteld op verzoek van de R.E.T.

De ‘paardenomnibus’, zo bleek tijden de vaak volbezette ritten naar en van
Rotterdam, was een ‘gat in de markt’. Veel van de passagiers kwamen uit
Krimpen en stapten in bij het veer van Van der Ruit waarmee ze de reis naar de
stad waren begonnen. Maar ook reizigers uit Capelle en Kralingseveer maakten gebruik van ‘de blauwe bus’. Welk bedrag voor een rit moest worden betaald is niet bekend, maar de opbrengst was interessant genoeg om met de
‘busdienst’ door te gaan. Ook doordeweeks bracht deze haar geld op door onder andere bruidsparen naar en van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat te
vervoeren. Even werd het spannend in Keeten toen Hannes Verhoef (Johannes,
1910-1977) uit Schenkel het lef had zich met een ‘paardenomnibus’ in het
‘verzorgingsgebied’ van ‘de blauwe bus’’ te begeven. Dit met als direct gevolg
een korte en hevige onderlinge concurrentiestrijd tussen de twee Capelse
‘paardenomnibusondernemers’, die elkaar enkele malen in de haren vlogen of
hinderden tijdens het passeren. Het was uiteindelijk Verhoef, zo is uit overlevering bekend, die de route over Schielands Hoge Zeedijk liet voor wat het
was en zich met zijn ‘gele bus’ terugtrok in de Polder Prins Alexander. Intussen ging het met de winkel van de familie Rozendaal steeds minder goed. Niet
in de laatste plaats omdat vanwege de oorlogsschaarste geen bestellingen meer
konden worden gedaan. Daarnaast stond er veel geld onder de klanten die hun
boodschappen niet direct hadden betaald, flinke bedragen die vaak niet meer te
innen waren. Extra moeilijk werd het voor Aaltje toen Arie ergens in 1943 huis
en winkel verliet en zij er alleen voor kwam te staan. Dit terwijl haar man de
‘paardenomnibus’ tot halverwege april 1944 bleef exploiteren en dagelijks op
de dijk of achter huis en winkel, waarvan de laatste in de zomer van 1947 werd
opgeheven, te vinden was.

‘Paardenomnibus’ naar Combee
Dinsdag 30 mei 1944, grofweg twee jaar nadat Arie Rozendaal aan de slag
ging met zijn ‘paardenomnibus’, verscheen in het Rotterdamsch Nieuwsblad
een advertentie met het bericht: “De Busdienst Rotterdam - Capelle a.d. IJssel
is op 19 april 1944 overgedragen aan COMBEE, Schaardijk Rotterdam. A.C.
Rozendaal, Nijverheidstraat, Capelle a.d. IJssel.” De nieuwe exploitanten Gerrit Combee (1876-1951) van
Schaardijk 112 en/of zijn zoon Mijnert (1904-1964) van Schaardijk 164 zagen de ‘paardenomnibus’ als een
Advertentie uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 30 mei 1944.
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welkome aanvulling voor hun expeditiebedrijf, dat als gevolg van schaarste,
rantsoenering en de vordering van paarden minder werk had. Bovendien konden ze de paarden ‘Jetje’ en ‘Moortje’ tijdens de uren en dagen dat er niet met
de bus gereden mocht worden goed gebruiken voor ander werk. Expediteur
Combee reed in die tijd namelijk met paard-en-wagens en enkele vrachtwagens op houtgas voor onder andere de Melkinrichting en Zuivelfabriek ‘Aurore’, welk bedrijf was gevestigd aan de Admiraliteitskade en de Oostzeedijk in
Rotterdam-Kralingen.

Ruim vier maanden na de overdracht, op donderdag 7 september 1944, werden
bij gebrek aan voldoende rijvaardige autobussen alle buslijnen van de R.E.T.
opgeheven. Als gevolg hiervan had Combee het rijk alleen op het traject van
buslijn E. Dit leidde tot een groter vervoersaanbod en ook ritten door de
weeks. Of Combee hier ook echt van profiteerde is niet zeker. Duitse militairen hadden namelijk vrij reizen en kregen ook nog eens voorrang op de burger.
De ‘paardenomnibus’ was in ieder geval meestal overvol volgens Arie Combee (1928), die regelmatig als ‘kaartjesknipper’ zijn vader Mijndert of een personeelslid vergezelde tijdens de ritten naar ‘de stad’. Onduidelijk is tot wanneer precies de ‘paardenomnibus’ als alternatief voor het openbaar vervoer
werd ingezet. Arie Combee meende tot december 1944, maar weet dit ook niet
zeker. Zeker is wel dat de R.E.T. op 3 september 1945, vier maanden na het
einde van de oorlog, de diensten op lijn E hervatte, waarvoor men ondanks het
gebrek aan banden en onderdelen de vier van de in 1942 overgenomen bussen
van de Capelse busonderneming M.E.G.G.A. inzette.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Martin Wallast. ’75 jaar Autobussen in Rotterdam’.
- De heer A. Rozendaal, Capelle aan den IJssel.
- De heer A. Combee, Capelle aan den IJssel.
- H.A. Voet. ‘Groeten uit Capelle aan den IJssel deel 1’.

Verzetsmuseum Amsterdam

De niet rechtenvrije foto van de ‘paardenomnibus’ is uitsluitend voor dit artikel kosteloos beschikbaar gesteld door het Verzetsmuseum Amsterdam.
Waarvoor dank! Een bezoek aan dit museum is zeer de moeite waard. U
krijgt daar een overzicht van alle bekende en minder bekende vormen van
Nederlands verzet tussen 1940 en 1945. Ook proeft de bezoeker de sfeer van
de oorlogsjaren tijdens een wandeling door een decor van nagebouwde straten en wandvullende kleurenfoto’s, waarin originele voorwerpen en beeldgeluidsmateriaal. Ontroerende persoonlijke verhalen geven een beeld van de
dilemma’s waarmee de bevolking in 40-45 werd geconfronteerd. Adressen:
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, www.verzetsmuseum.org.
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BRANDSPUITHUIZEN VOOR
KEETEN EN DE NIEUWEN SCHINKEL

Jasper Hooijkaas van ‘Maritieme Kunst en Antiekhandel Delfshaven’ en ‘Prenten Antiquariaat Delfshaven’ kwam beroepshalve een tekening tegen van een:
‘Plan van Twee Brandspuithuizen te bouwen in de Gemeente Capelle a/d IJsel.
Wijk A en C”. Een mooie vondst, niet in de laatste plaats omdat het bouwplan
voor de spuithuisjes voor ‘Keeten’ en de ‘Nieuwen Schinkel’ van rond 1879 is en
daarnaast ook nog eens ontbreekt in het oud-archief van de gemeente Capelle
aan den IJssel.

De gemeente
Capelle aan
den IJssel was
in de tijd van
het bouwplan
voor de nieuwe ‘Brandspuithuizen”
slechts in het
bezit van één
brandspuithuis, gevestigd in een
aanbouw aan
de zuidzijde van de toren van de Dorpskerk. Een ruimte die tegen een bedrag van
ƒ 12,00 per jaar werd gehuurd van de Nederlands Hervormde Kerk. De overige brandspuiten, die van Keeten en de ’s-Gravenweg, stonden gestald bij particulieren.

Een brandspuithuis voor Keeten (Wijk A)
Het buurtschap Keeten, zoals Capelle-West vroeger werd genoemd, kreeg in 1864 voor
het eerst een brandspuit die tijdelijk werd gestald in een ruimte op de werf van scheepsmaker Anthonie Kok (1818-1869). Deze spuit was sinds 1863 gemeente-eigendom en
afkomstig van het Capelse gehucht Schinkelsveen dat moest verdwijnen vanwege het
verkavelen en in cultuur brengen van de in de periode 1869-1874 drooggelegde polder
Prins Alexander. Het lag in de bedoeling om voor de spuit van Keeten zo snel mogelijk
een eigen stalling te realiseren. Echter, zo
bleek uit het verslag van de raadsvergadering
van 7 april 1869, was de spuit van Keeten vijf
jaar na haar komst nog steeds ‘gestationeerd
in een ruimte van wijlen Anthony Kok’, in een
loods die als gevolg van het overlijden van
Kok zou worden geveild. De raad besloot
daarom om met de nieuwe eigenaar van de
scheepswerf te gaan overleggen over continuHVC Nieuwsbrief winter 2018 pagina 31

De Kanaalweg gezien in augustus 1958. Links huisnr. 7, rechts
daarvan het brandspuithuisje,
gevolgd door het pand van GrofHoef-Kachel en Rijtuigsmederij
C. Verhoeff & Zoon op nr. 11 en
twee woningen met de huisnrs.
13 en 15. Rechts daarvan, op
nummer 17, de winkel en rijwielwerkplaats van L. P. Engelvaart.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

ering van het gebruik van de gelegenheid. Die nieuwe eigenaar - scheepstimmerman
Hendrik Benard (1818-1896) - had hier geen problemen mee, maar verkocht zijn werf
in juli 1873 aan scheepsbouwmeester Adrianus Vuijk (1839-1910). Die wilde op een
gegeven moment wel van de spuit af. De raad besloot daarom om op A 201 (vanaf
1920 Nijverheidstraat 24), tegenover de afrit naar de OLS II, een eigen brandspuithuis
te bouwen. Dorpsarchitect en -aannemer Bas van Dam Jzn. (Bastiaan, 1851-1937)
maakte daarvoor het door Jasper Hooijkaas gevonden plan dat ook voorzag in een
spuithuis voor de ‘Nieuwen Schinkel’. Overigens kreeg Keeten pas in 1898 voor het
eerst een geheel nieuwe brandspuit die tot 1946 in dienst bleef waarna het spuithuisje
in de jaren’50 van de vorige eeuw werd gesloopt.

Een brandspuithuisje voor de Nieuwen Schinkel (Wijk C)
De laatste bewoners van de Schenkeldijk in het eerdergenoemde Schinkelsveen, dat
was gelegen tussen de huidige Waaierdans en Zevensprong in Schollevaar, moesten
noodgedwongen naar een andere woonplek omzien. Enkele van hen verhuisden naar de
nieuwe toegangsweg naar de polder Prins Alexander. Deze weg, de huidige Kanaalweg, werd in die tijd de Nieuwen Schinkel, Nieuwe Schenkeldijk en later Schenkelweg
genoemd. In de volksmond sprak men echter kortweg over De Schenkel of De Schinkel. Die eerste bewoners werden gevolgd door ambachtslieden, zoals een smid, een
schilder, een tuig- en zadelmaker, een kruidenier en een wagenmaker, voor wie in de
nieuwe polder veel werk aan de winkel was. En zo ontstond er ter plaatse als vanzelf
een bedrijvig nieuw buurtschap. Om ook daar de bouw van een brandspuithuis mogelijk te maken werd in de raadsvergadering van 7 juli 1879 een voorstel ingediend tot
aankoop van de benodigde grond die eigendom was van herenboer Arij van Cappellen
(1828-1891). Het plan voor spuithuis lag reeds klaar en kon meteen worden gerealiseerd. Het adres luidde toen C53 en werd in 1920 gewijzigd in Kanaalweg 9. Vermoedelijk werd de brandspuit van de ’s-Gravenweg naar dit nieuwe huisje overgebracht en
moesten de brandspuitlieden daar het voortaan doen met een uit Keeten afkomstig
tweedehandsje. De nieuwe spuit die in 1899 naar De Schinkel kwam deed dienst tot
1938 en werd opgevolgd door een kleine 2-wielige motorspuit. Het spuithuisje was
vervolgens tot 1953 in bedrijf, werd daarna verhuurd, verkocht en ergens in de jaren’60
gesloopt.

Paul Weyling
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DE STEENPLAATSEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL VERKRIJGBAAR IN HET HISTORISCH MUSEUM

Steenplaatsen (steenbakkerijen) langs
de Hollandsche IJssel waren er al in de
14e eeuw. Ze fabriceerden kleine bakstenen, gewonnen uit het slib van de
rivier, de ijsselsteentjes.
In Capelle aan den IJssel waren zeker
vanaf de 16e eeuw steenplaatsen te
vinden. Maar rond 1910 was het afgelopen. De laatste drie Capelse steenplaatsen werden verkocht, de gebouwen afgebroken, er kwamen gebouwen, straten en parkjes.
Een kunstwerk langs de dijk (aan het
Rinus Terlouwpad), een straatnaam (Couwenhoekseweg) en het beschermd dorpsgezicht Oude Plaats, herinneren aan hun bestaan.
De auteurs van dit boek willen de Capelse steenplaatsen in de herinnering terugbrengen. Tenslotte hebben deze eeuwenlang werk en inkomen
betekend voor een groot deel van de Capellenaren. De rook van de ovens
was van verre te zien en te ruiken. In de rivier werd het slib gebaggerd
en schepen voeren af en aan. IJsselsteentjes waren een gewild bouwmateriaal, zelfs overzee. De IJssel voorzag in de grondstof, de boerenarbeiders en hun gezinnen leverden de werkkracht en een paar families met
grondbezit en geld waren de bazen. Totdat maatschappelijke en technische veranderingen het voortbestaan inhaalden.
De eerste drie hoofdstukken van dit boek behandelen de geschiedenis en
de processen van het steenbakken en de ijsselsteentjes (I), het maatschappelijk onderzoek over de arbeidsomstandigheden rond 1900 (II), en Capelse steenbakkersfamilies in de 17e eeuw (III).
Daarna volgen drie hoofdstukken over de geschiedenis van drie Capelse
steenplaatsen: steenplaats de Oude Plaats, vanouds gelieerd aan het Slot
van Capelle, nu in de buurtaanleg nog te herkennen (IV), de vrijwel nergens meer aan herkenbare steenplaats Mijnlieff/Den Boer in CapelleWest (V), en de door familieverhoudingen en overgang naar de Franse
tijd ingewikkelde geschiedenis van de steenplaats Kouwenhoek, waar nu
de gemeentewerf staat en de sculptuur met het silhouet van ovens en
turfschuren (VI). , te weten Schielands Hoge Zeedijk eaan’.
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Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel
8 september 2018 - 27 juli 2019
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis
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