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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.

HVC NIEUWSBRIEF

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;
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Bij de omslag:
Fragment van een pasteltekening van het nog ongeschonden plantsoen dat in
1928 werd aangelegd en sinds 1983 S.G.A. Doorenbosplantsoen wordt
genoemd. Rechts de kruidenierswinkel van Van Driel aan Plantsoenstraat 1,
welk bedrijf sinds 1962 aan het Slotplein is gevestigd en in 19 maart 2019
honderd jaar bestond. Links de muziektent van ‘Eendracht Maakt Macht’, de
muziekvereniging die op 6 maart 1899 werd opgericht, nu 120 jaar geleden.
Pasteltekening: N. Hoogendoorn.
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

Ondanks het koude meiweer bij het schrijven van dit
stukje nadert de zomer met rasse schreden. In de praktijk betekent dat, dat onze expositie “Van Inktlap tot
iPad” zijn langste tijd heeft gehad. Heeft u hem nog niet
bezocht, dan raad ik u aan op een zaterdagmiddag langs
te komen en met nostalgische blik herinneringen op te
halen aan uw eigen schooltijd.

De nieuwe expositie, te zien vanaf de tweede zaterdag in september, Open
Monumenten Dag, zal in het teken staan van het Jan Anne Beijerinckgemaal,
dat in 2019 150 jaar bestaat.
In het Dief- & Duifhuisje is een nieuwe expositie te zien, op voortvarende
wijze geopend door Siem van Driel en Anneke van den Bremen op 13 april
jl. De tentoonstelling ‘Roovers in de Oude Plaats’ is gericht op de fotografische weergave van de vele gezichten op de Oude Plaats. Tevens is er een
boekje verkrijgbaar met veel relevant fotomateriaal.

De koers van de HVC is vaak gericht geweest op het verdere verleden, maar
ook het recente verleden verdient onze aandacht. Zo zijn we erg blij met de
groep wijkfotografen, die het huidige Capelle met foto en toelichting vastleggen voor de Beeldbank, want binnen de kortst mogelijke tijd is 2018-2019
ook historie.
Echter, dit is een begin en we willen meer. Wij zouden graag in de Nieuwsbrief wat meer publiceren over ontwikkelingen op allerlei gebied van de
tachtiger jaren van de vorige eeuw tot nu. Herkent u zich hierin en wilt u
meedoen, meld u aan of schrijf een stukje.

In de vierde Nieuwsbrief van 2018 heb ik een oproep gedaan voor meer vrijwilligers, waaronder ook coördinatoren. Zowel voor Educatie als voor het
Dief- & Duifhuisje hebben zich enthousiaste mensen bereid verklaard de kar
te trekken, zodat de continuïteit en de goede sfeer gewaarborgd blijft.
Eén of meer vrijwilligers erbij voor de werkgroep Beeldbank zou dit enthousiaste team weer op sterkte brengen. Zij zijn graag bereid u in te wijden in
het digtaliseren, beschrijven en modereren. Leuk werk als je al wat langer in
Capelle woont of er geboren bent!
Ik wens u allen een mooie zomer met veel historisch en eigentijds plezier.

Irma Camijn-van Kuler,
voorzitter
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‘ROOVERS IN DE OUDE PLAATS’

Al tijdens de kleine voorbespreking bleek direct hoe enthousiast Anneke
van den Bremen en Siem van Driel gehoor wilden geven aan de uitnodiging om de opening van de nieuwe expositie in het Dief- & Duifhuisje te
verrichten. Onder het genot van een lekkere bak koffie bij Grand Café ’t
Slot van Capelle in de Rozenburcht - en met uitzicht op de plaats van
handeling - kwamen Siem en Anneke meteen voor de dag met de ideeën
die ze zelf al hadden.

“Nadat mijn moeder en ik, na mijn geboorte, thuiskwamen uit het ziekenhuis,
groeide ik in de Oude Plaats op”, stak Siem van wal. “In mijn geval”, vulde
Anneke aan, “was het precies tegenovergesteld: de afgelopen jaren woonden
Wim en ik in het huidige rijksmonument aan de Raadhuisstraat op de Oude
Plaats, in het midden van de 19e eeuw bewoond door Otto Hoogendijk, burgemeester van Capelle aan den IJssel. ” De uitgangspunten van hun speeches
stonden hiermee al vast.

Op de plek van de Oude Plaats stond tot 1910 de steenfabriek de Oude Plaats.
Na de sloop werd daar een nieuwbouwwijk gecreëerd met dezelfde naam. Toepasselijk voor de symbolische openingsactiviteit was het volgende plan bedacht. Voor de deur zou een provisorisch muurtje (weliswaar zonder cement)
van ijsselsteentjes geplaatst worden. Anneke en Siem zouden dit muurtje eerst
moeten ‘slopen’ alvorens ze de deur naar de fototentoonstelling over de nieuwe woonwijk (samengesteld door Paul Weyling) konden openen. Beiden vonden dat een leuk idee.

Zaterdagochtend 13 april jl. had een flinke groep belangstellenden zich – ondanks de kou - opgesteld bij de ingang van het Dief- & Duifhuisje. Klokslag
11.00 uur klonk met luide stem: “Order, order, order!” HVC-voorzitter Irma
Camijn probeerde in navolging van de Engelse Kamer-’speaker’ John Bercow
de groep wat te kalmeren en aandacht te krijgen voor de officiële opening. Op
haar uitnodiging kwamen Siem en Anneke naar voren om hun woordje te doen
en de afgesproken openingshandeling te verrichten.
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Anneke gaf aan met veel plezier heel wat functies bekleed te hebben binnen de
Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel. “Op het moment dat Wim
en ik in Capelle kwamen wonen, was de plaatselijke geschiedenis mij totaal
onbekend. Naarmate ik me steeds meer in de materie en organisatie verdiepte,
voelde ik mij er steeds meer bij betrokken. Vanaf de restauratie van het Dief& Duifhuisje heb ik me als coördinator van de werkgroep samen met de leden
met veel enthousiasme ingezet voor de jaarlijkse tentoonstellingen in dit oude
gevangenisje, het nog enige overblijfsel van het Slot van Capelle.”

Siem memoreerde trots het heuglijke feit dat de familie Van Driel in maart jl.
het 100-jarig jubileum gevierd had. Zijn grootvader Simon van Driel opende in
1919 aan de Plantsoenstraat de kruidenierswinkel. Niet geboren, maar wel getogen! Heel wat leuke herinneringen haalde hij op uit die tijd. Zijn zoon Edo,
de vierde generatie, zet de traditie voort in de veel grotere en moderne supermarkt ‘Plus Van Driel’ aan het Capelse Slotplein. Ook Siem gaf aan het leuk
te vinden om mee te werken aan deze opening.

Hierna kon overgegaan worden tot de symbolische ‘sloop’ van het ijsselsteentjesmuurtje en de ontsluiting van de deur van het Dief- & Duifhuisje met de
ongeveer 30 centimeter grote sleutel teneinde de fototentoonstelling in het
kleinste museum van Nederland te kunnen bekijken.

Deze expositie laat het werk zien dat de Rotterdamse fotograaf Jan Roovers
(1912-2000) maakte in en rond de Oude Plaats. Ter aanvulling zijn ook enige
foto’s van gemeenteambtenaar Pieter Damsteegt (1916-1990) in deze tentoonstelling opgenomen. Op de zolder wordt vanzelfsprekend weer het verhaal verteld – aan de hand van maquettes en archeologische vondsten - van de Capelse kastelen.

Als bedankje en herinnering ontvingen Anneke en Siem uit handen van de
voorzitter het ‘Expositieboekje april-oktober 2019’. Dit boekje is een initiatief
van en werd verzorgd door AVW Vakpers. Tot hun verrassing kwamen ze
daarin ook de foto’s tegen van bovengenoemde historische panden.

Roovers
in de
Oude Plaats
Expositieboekje
april - oktober 2019
Paul Weyling

Na Siem en Anneke betraden alle aanwezigen de kleine, maar effectief in-

Het expositieboekje ‘Roovers in De Oude
Plaats’, met daarin alle 50 foto’s van de
expositie is voor 10 euro verkrijgbaar tijdens de tentoonstelling.
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gerichte tentoonstellingsruimte. Ter aanvulling van de foto-borden was er door
de HVC-Beeldbank een verrassende en zeer aansprekende filmvoorstelling samengesteld met beelden uit de vorige eeuw vanaf de jaren dertig. Vooral autochtone Capellenaren vermaakten zich bijzonder met de opnamen van feestelijke evenementen, waarop familieleden en andere bekende personen duidelijk
herkend werden. Op deze eerste dag konden maar liefst 92 bezoekers, die enthousiast hun waardering kenbaar maakten, worden geregistreerd. Hopelijk
volgen er nog veel meer!
Peter Peters,
met foto’s van Kees Grandia

NOTULEN VAN DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP 27 MAART 2019

1 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, mevr. Irma Camijn, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. Aanwezig zijn 36 leden. De agenda wordt conform vastgesteld.

2 Mededelingen
Bericht van verhindering werd ontvangen van de heer en mevr. Rijkaart van
Cappellen, de heer C. Molenaar, de heer A. Uitbeijerse, de heer T. van Delft,
de heer K. Bouman, de heer B. van Bochove, de heer P. Weyling, de heer C.
van Yperen, mevr. D. Kroos-van der Meij en mevr. E.Lipjes-Jansen.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de benodigde versterking in
aantal vrijwilligers in de diverse werkgroepen. Daarover zal overleg worden
gepleegd met Capelle Doet. Vacatures bestaan voor de werkgroepen Educatie,
Klussenteam, Rondleidingen en Beeldbank. De voorzitter doet een oproep aan
de aanwezigen om mogelijke kandidaten te verwijzen naar de HVC.

Het bestuur heeft besloten om met onmiddellijk ingang de € 9,00 contributie
voor nieuwe leden van 65 jaar en ouder af te schaffen en één contributiebedrag
(van € 15,00) aan te gaan houden. Met nadruk wordt er op gewezen dat dit
voor de huidige leden niets verandert, maar dat deze maatregel in verband met
in de loop van de jaren gestegen kosten genomen is voor leden die zich vanaf
heden aanmelden. De vergadering neemt deze mededeling voor kennisgeving
aan.

De voorzitter geeft het woord aan de kersverse coördinator Exposities Dief- &
Duifhuisje, Peter Peters. Op 13 april 2019 (Museum dag) vindt om 11 uur de
officiële opening plaats van de foto-expositie ‘Roovers in De Oude Plaats’. Ieder is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Het Dief- & Duifhuisje is
daarna geopend tot 16.00 uur. Het is het startsein van het nieuwe seizoen dat
loopt van (de tweede zaterdag van) april tot en met oktober.
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3 Notulen van de ALV 2018
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Jaarverslag
Johan Witkam maakt de opmerking dat onder het hoofdje Exposities de namen
van de gastvrouwen en -heren in het Historisch Museum ontbreken. Na de toezegging dat dit in het jaarverslag over dit jaar zal worden gecorrigeerd wordt
het jaarverslag goedgekeurd.

5 Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie 2019
Cobie Eppenga leest het verslag voor van de kascommissie en complimenteert
de penningmeester, Eric Steenhouwer, met de wijze waarop de administratie is
gevoerd. De vergadering verleent hem en het bestuur décharge. De nieuwe
commissie bestaat uit de leden Cobie Eppenga en Johan Witkam en reserve lid
Eva Obbes.
6 Financieel verslag 2017 en begroting 2019
De penningmeester geeft toelichting op zowel het verslag als de begroting.
Hij wijst er voor de goede orde op dat de subsidieverlening door de gemeente
Capelle aan den IJssel een regelmatige lijn toont. Dit naar aanleiding van door
leden geuite zorg over de variatie in bedragen die als subsidie door de penningmeester worden aangevraagd.

7 Bestuursverkiezing
De aftredende en herkiesbare leden Irma Camijn en Eric Steenhouwer worden
met algemene stemmen herbenoemd in hun functie in het bestuur. Helaas kan
door omstandigheden geen afscheid genomen worden van het ook aftredende
maar niet herkiesbare bestuurslid, Else Lipjes-Jansen, noch aan haar dank worden gezegd voor haar inzet tijdens haar bestuursperiode. Dit zal buiten de vergadering alsnog gebeuren.

Als kandidaat voor de opengevallen plaats meldde zich de heer Huub Leenen.
De voorzitter leest zijn motivatie voor en de heer Leenen (bibliothecaris/informatiespecialist) geeft aanvullende informatie over zijn belangstelling voor historie en zijn bestuurlijke ervaring. Ook hij wordt met algemene stemmen gekozen als bestuurslid.

8 Aandachtsgebieden 2019
Op basis van het opgestelde beleidsplan voor de periode 2017-2021 krijgen het
lopende jaar de volgende onderwerpen speciale aandacht:
• Een hernieuwde poging tot het formeren van een werkgroep onderzoek.
• Doorlopende aandacht voor het Capels Historisch Archief en pro actief contact met gemeentelijke stakeholders over dit onderwerp.
• Het opstellen van een plan om door middel van aandacht voor de recentere
historie van Capelle (zonder de oudere geschiedenis te verwaarlozen) meer
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aansluiting te krijgen (en leden) uit de leeftijdscategorie 40-50.
• Optimaliseren van de samenwerking van wijkfotografen en Beeldbank met
als doel het up to date houden van de website Capelle In Beeld.
• Het organiseren - in nauwe samenwerking met het Stichtingsbestuur J.A.
Beijerinckgemaal en het Hoogheemraadschap - van een expositie over het
gemaal en de Prins Alexanderpolder in het Historisch Museum. Dit naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van het gemaal.
9 Gelegenheid tot het stellen van vragen
Arie Nobel maakt de opmerking dat het krooshek van het gemaal veel vuil
aantrekt uit de tocht.
Namens de Stichting Beijerinckgemaal antwoordt Gert Groenendijk dat hiervoor een oplossing is gevonden, die binnenkort zal worden toegepast.

Eva Obbes vraagt zich af wat er gebeurd is met het archief van objecten van de
gemeente Capelle. Daarover bestaat geen duidelijkheid. Navraag bij Paul Keyner heeft (nog) niets opgeleverd en het archief in de kelder is - mede door verbouwingen - sowieso al geruime tijd niet toegankelijk.

Hans Bolkestein verzoekt het bestuur alles in het werk te stellen om de relatie
met het Museum Rotterdam zodanig te herstellen dat bruiklenen voor de expositie Kastelen van Capelle weer mogelijk zijn. Gezien gebeurtenissen in het
verleden acht het bestuur de kans uiterst klein dat, zolang de huidige curator
aan het roer staat - er enige verandering in de situatie optreedt.

J. Jongenelen complimenteert de aanwezige Wim van den Bremen met zijn
historische rubriek in de IJssel en Lekstreek, die hij altijd met veel plezier
leest. Wim antwoordt dat het hem te doen is om historische onderwerpen op
een zo toegankelijk mogelijke wijze te beschrijven en dat hij daar klaarblijkelijk in slaagt.

Ook vraagt de heer Jongenelen of er samenwerking bestaat tussen de HVC en
de HVPA. Dat is inderdaad het geval. Jaarlijks stelt de HVC aan de HVPA
ruimte ter beschikking voor een lezing voor diens leden. Voor de nieuwe tentoonstelling zal zeker met hen contact worden opgenomen over mogelijke
bruiklenen.

10 De Heer Jan Lassche houdt een interessante presentatie over ontstaan en
ontwikkeling van Park Hitland.

Na dankzegging voor de lezing sluit de voorzitter de vergadering en nodigt
eenieder uit onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Jos Specht, secretaris
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STRAATNAMEN DIE NIET BESTONDEN

Capelle kende straatnamen waarvan nooit een straatnaambordje heeft
bestaan. Maar geboren en getogen, oudere Capellenaren wisten exact
waar iemand woonde als zo’n niet officieel bestaande straatnaam werd
gebruikt. Eén zo’n straatnaam is de Kerkesteeg, beschreven in de historische rubriek van de IJssel en Lekstreek op 5 december 2018 (De Kerkesteeg, zandmotor van Capelle). In dit artikel laten we er een aantal de
revue passeren. Ook komen enkele verwijzingen naar iemands woonplek
aan bod.

DE SNIEP - Tussen de Tocht
en de driesprong van de Kralingseweg en Bermweg ligt het
weiland dat bekend is geworden als “De Sniep”. Hierop
stond een grote zwarte houten
schuur met ervoor een huisje,
gelegen aan Bermweg 17, eerst
bewoond door Gerrit de Pijper
en later door Jan Reijm. Het geheel is in 1966 afgebroken. Een sniep is een
puntig toelopend stuk grond (bron: Wikipedia).

HUTTENBUURT - De woningen
aan de Nijverheidsstraat 80 tot en
met 108 werden oorspronkelijk bewoond door het personeel van de
glasfabriek (in de volksmond glashut)
waardoor de woningen ook wel werden aangeduid als de Huttenbuurt.

KERKESTEEG - Lange tijd de

toegang vanuit de Dorpsstraat (ter
hoogte van de Dorpskerk) naar de
Hollandsche IJssel. Aan de oever bevond zich een kademuur waar schepen konden aanleggen. Het was de
gemeentelijke los- en laadplaats. IJsselstenen, geproduceerd door de Capelse steenfabrieken, werden hier ingeladen. In 1988 verkocht aan de eigenaar van Dorpsstraat 166, die er
een tuin in aanlegde, waardoor de
toegang tot de rivier werd afgesloten.
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KIKKERSTEEG - Komende van de Capelseweg
lag, net over de brug over
de ringvaart, op de Kanaalweg naast het huidige
Café De Schenkel, de winkel van visboer Mastenbroek. Recht op die winkel
stonden een drietal woningen: officieel Kanaalweg
63, 65 en 67 maar feitelijk
Kikkersteeg.

HET KRUIS - Het
kruispunt Bermweg met
de Capelseweg na de ophoging (1958). De overzijde van het kruispunt
Bermweg-Oost richting
Nieuwerkerk aan den IJssel. In het midden van de
foto de kruidenierswinkel
van T. van Dam. Dit
kruispunt was eigenlijk het
hart van De Polder. Bekend van de illegale brandstapels op oudejaarsavond en berucht omdat er
vaak een oom agent stond opgesteld. Met een kapot achterlicht op de fiets
passeerde je dit kruispunt dus met de fiets aan de hand.

LEGE DIJKJE
- Letterlijk een
leeg stukje Nijverheidsstraat na
nummer 132 (het
café van Daan
Vogelaar, voorheen Thijs van
den Adel) waar
o.a. woonboten
aangemeerd lagen.
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LOMBOK - Wooncomplex De

Ketenshof aan de Kortenaerstraat,
met als bijnaam Lombok naar het
(Nederlands) Indische eiland. In
1894 vonden schermutselingen
plaats op het eiland, die bekend
werden als de Lombok oorlog.
Omdat bewoners het klaarblijkelijk
regelmatig met elkaar aan de stok
hadden, werd het in de volksmond
al snel: ‘Het lijkt Lombok wel’ en woonden de bewoners dus in Lombok.

MIDDENIN - woonbuurtje onder
aan de Ketensedijk (de nummers
13 tot en met 35) tegenover de Ketensezoom.

ONDERLANGS of ONDERHEEN - Aan het einde van de Kerklaan tegenover de Dorpskerk rechtsaf onder de dijk langs loopt de Kerklaan over
in de Dorpsstraat. Maar dat stukje
Dorpsstraat werd Onderlangs of
Onderheen genoemd.

ONDERWEG - Bermweg, gezien
vanaf de Capelseweg in oostelijke
richting. Dit deel werd in de volksmond Onderweg genoemd.
Links het huis van tuinder Mast (nr.
77). Aan de overzijde de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (nr. 332).
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OUDE WERFJE - Aan de ‘s
Gravenweg, ter hoogte van de
Schenkelse Dreef, stonden de 10
woningen vanaf nummer 159 bekend als het Oude Werfje. De panden zijn inmiddels gesloopt. De
naam komt van het daar ooit gevestigde werfje waar schouwen en
baggerscheepjes werden gebouwd.
SCHIPPERSBUURT De Bermweg Oost met de
woningen op de huisnummers 185 tot en met 209 , na
de brug over de ringvaart in
de Klaas Klinkertweg, wordt
de Schippersbuurt genoemd.
STAMMELAANTJE Een laan die ooit begon als
‘Het Laantje” en werd herdoopt in Bermweglaan. Vandaag de dag wordt deze laan
de Goudenregenstraat genoemd. Naar dominee Stam
(1838-1916), bewoner van de
Bermweglaan en stichter van
het Hervormd Lokaal, kreeg
deze laan de bijnaam Stammelaantje. (Zie ook het artikel van Kees Klomp in de HVC Nieuwsbrief winter 2018). De nieuwbouw van het Hervormd Lokaal staat aan de Violierstraat.
Jos Specht
met medewerking van
Ruud Kuipers, Wout van de Heuvel en Rook van Wijk
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PLUS VAN DRIEL HONDERD JAAR

Dinsdag 19 maart 2019 bestond PLUS Van Driel honderd jaar. Sinds oprichter Simon van Driel in 1919 zijn winkel in koloniale- en grutterswaren aan de Plantsoenstraat in gebruik nam, is de kruidenierszaak uitgegroeid tot een moderne supermarkt die de uitstraling van een markthal
heeft. De eeuweling, sinds 1962 gevestigd aan het Slotplein, heeft een verleden om trots op te zijn. De leiding van het ivoren familiebedrijf, één
van de oudste ondernemingen van Capelle aan den IJssel, ligt inmiddels
in handen van de vierde generatie Van Driel.

Voorafgaand: de eerste winkels in de Oude Plaats
De heren H. Bongers, P.C.W. Jongebreur en V.H. van Riemsdijk lieten in 1909
een plan ontwerpen voor de bouw van maar liefst 120 woningen op het terrein
van de gesloten steenplaats van Lans. Het bleek veel te ambitieus en werd teruggebracht tot 12 woningen, waarvan twee in combinatie met een winkel- en
opslagruimte. De bouw van het complex, die in februari 1910 van start ging,
was opgedragen aan dorpsaannemer Bas van Dam Johzn (Bastiaan, 18511937), tevens de architect. Na ruim een half jaar konden de eerste tien woningen gereed worden gemeld. Eind oktober 1910 volgden de laatste twee, die
met winkelruimte. Deze winkels waren samen met die van slager Koos Timmer (Jacobus Catharinus, 1889-1962) aan Dorpsstraat 46 de eersten in de nieuwe buurt, die als vanzelf de naam van de voormalige steenplaats kreeg: ‘De
Oude Plaats’. Als adres kregen de winkels B 28l en B 28m, in 1920 gewijzigd
in Plantsoenstraat 1 en 3. Op het eerste adres vestigde zich Arie de Gier (18431928), een koopman in groenten die al op 12 maart 1875 van Gouda naar Capelle was gekomen, met een winkel in kruideniers- en grutterswaren. Hij liet
zich op 9 december 1917 opvolgen door zijn zoon Cornelis (1889-1961) waarna hij verhuisde naar een woning in hetzelfde complex. Cornelis hield het als

De afrit van de
Dorpsstraat naar
de Raadhuisstraat
in 1912 met rechts
Plantsoenstraat 1,
de winkel in kruideniers- en grutterswaren van Arie de
Gier. De man die
op de afrit poseert
is caféhouder Jan
Noorlander van
Dorpsstraat 50.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.
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Voorgevel in bouwtekening, getekend
in 1909 door architect-aannemer Bas
van Dam Johzn.

kruidenier slechts 15 maanden vol. Hij vertrok naar Nijverheidstraat 42 om
portier te worden bij de scheepsreparatiewerf van A. Vuyk & Zonen in Keeten
(Capelle-West). In B 28m kwam schoenmaker Adrianus Visser (1897-1986)
met zowel een winkel als een werkplaats.

Beleefd aanbevelend, S. van Driel, kruidenier
Op 19 maart 1919 werd de winkel van de familie De Gier overgenomen door
Simon van Driel (1885-1970), een ondernemende boerenzoon uit Bergschenhoek, die op 23 september 1907 te Krimpen aan de Lek was getrouwd met Maria Jacoba van der Velden (1885-1943), dochter van een scheepmaker, met wie
hij inmiddels drie zonen had gekregen: Jan (Jan Cornelis, 1910-1977), Pieter
(Pieter Johannes, 1912-1917) en Cor (Cornelis, 1914-1988).
In de loop der jaren had hij onder andere de kost verdiend als slepersknecht te
Rotterdam, tuinman te Krimpen aan den IJssel, agent van politie te Dordrecht
en gemeenteveldwachter/gemeentebode te Zevenhoven (thans gemeente
Nieuwkoop). Met zijn komst naar Capelle als kruidenier legde Simon van
Driel de grondslag voor een familiebedrijf dat telkens overging van vader op
zoon. In de loop der jaren is dit door de derde en vierde generatie uitgebouwd
tot ‘PLUS Van Driel’, een moderne supermarkt aan het Capelse Slotplein, hemelsbreed zo’n 200 meter verwijderd van de winkel waar het ooit allemaal begon.

Van gemeenteveldwachter naar kruidenier
“Mijn schoonvader was in Zevenhoven een belangrijk man, bijna net zo belangrijk als de burgemeester,” vertelt Sophia (Fie) van Driel-Vermeer (19172013), echtgenote van Cornelis van Driel (1914-1988), de tweede generatie
van dit kruideniersgeslacht. “Hij was daar niet alleen gemeenteveldwachter en
gemeentebode (1915-1919) maar ook belast met het toezicht op de hondenbelasting, de wegen, het snoeien van de bomen, het uitsteken van de vlaggen en
het schoonhouden van het arrestantenlokaal. Daarnaast was hij schatter der
drankenwet en klokopwinder. Dit alles tegen een jaarwedde van vijfentwintig
gulden. Een afwisselende baan met zekerheid! Ondanks dat verliet hij ZevenHVC Nieuwsbrief zomer 2019 pagina 13

hoven alweer na vier jaren om in Capelle kruidenier te worden. Een hele verandering! Waarom?
Omdat het een onrustige, wispelturige man was.
Toch was zijn ongedurige aard niet het enige
waarom dit dorp al zo snel werd verlaten. Ik weet
dat het overlijden van zijn zoon Pieter ook een rol
heeft gespeeld bij het besluit. Pieter, toen vier jaar
oud, verdronk in een sloot vlakbij huis. Mijn
schoonmoeder had sindsdien in Zevenhoven geen
rust meer. Toen mijn schoonouders naar Capelle
kwamen telde het gezin Van Driel dus twee kinderen: Jan de oudste en mijn man Cor.”

Simon (Siem) van Driel (1942), de oudste zoon van
Cornelis en Sophia, behorend tot de derde generatie: “Bij de overname in 1919 werd afgesproken
dat mijn opa met zijn handel niet voorbij het veer
van Van der Ruit (Nijverheidstraat 202) mocht koGemeenteveldwachter en men en op de ’s-Gravenweg werd de grens bij de
bode Simon van Driel.
IJsselmondselaan gelegd. Omgekeerd gold hetzelfde voor Arie de Gier, wiens zoon Dirk (1878-1948) Foto: collectie S. van Driel.
sinds 1904 een kruidenierswinkel had aan de
Schaardijk (384) in Kralingseveer. Ik weet van mijn vader dat mijn opa prompt
begon met het reorganiseren van de winkel. Die lag nog vol met surrogaten en
vervangende levensmiddelen van belabberde kwaliteit uit de enkele maanden
eerder beëindigde Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Die spullen zijn met
kruiwagens vol de IJssel ingegooid. Eb en vloed spoelden het wel weg. Dat
was toen heel gebruikelijk, tegenwoordig zou er sprake zijn van een milieudelict.”

In het jaar dat Simon van Driel zich in Capelle aan den IJssel vestigde telde de
gemeente iets meer dan 6100 inwoners. Die woonden ‘op Dorp’ en in de overige verspreid liggende buurtschappen Oude Plaats, Keeten (Capelle-West),
Kralingseveer en Schenkel, die door een buitengewoon uitgestrekte lintbebouwing met elkaar waren verbonden. De Oude Plaats was een nog jonge buurt
met benedendijks enkele korte straten, die tezamen zo’n 42 woningen telden.
Sophia van Driel-Vermeer kent veel details uit de tijd dat haar schoonouders
de zaak overnamen:
“Er was nog geen bestrating, straatverlichting, telefoon, gas en elektriciteit,
ook het plantsoen was nog niet aangelegd. Water was er al wel heb ik begrepen. Het pand was nog niet zo oud (bijna 9 jaar) en groot genoeg voor een winkel van ongeveer vijfentwintig vierkante meter, een opslagruimte en een woning voor het gezin. Van de winkel alleen kon niet worden geleefd, er stonden
nog veel te weinig huizen in de buurt. Mijn schoonvader moest er daarom op
uit om klanten te werven en te bezoeken en als hij op pad was zorgde mijn
HVC Nieuwsbrief zomer 2019 pagina 14

schoonmoeder voor de winkel. Hij begon met een hondenkar, die afgeladen
werd met levensmiddelen. Klandizie werd gezocht aan de ’s-Gravenweg, in
‘De Polder’ (Polder Prins Alexander) en in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat
betekende veel lopen en hard werken, ook voor de trekhond. De weinige wegen
waren, op de ’s-Gravenweg na, slecht, onverhard en vol kuilen. De eerste dag
dat hij op pad ging verkocht hij voor 56 centen, geen bemoedigend resultaat.
Maar mijn schoonvader was een enorme doorzetter en hield zijn ogen en oren
goed open. Hij had een neus voor het vinden van nieuwe klanten. Ook raakte
hij steeds meer thuis in het kruideniersvak, de kennis van het vak bracht hij
zichzelf bij. De zaken gingen zo goed dat na enkele jaren een paard en een wagen konden worden aangeschaft. Dat was een hele vooruitgang met als voordeel dat veel meer kon worden meegenomen en op één dag een grotere afstand
werd afgelegd. Rond 1925 maakten paard en wagen plaats voor een forse bestelwagen: Een T-Ford, een van de weinige auto’s in het Capelle van toen.
Van Driel was hier ter plaatse de eerste gemotoriseerde kruidenier.”
De woning en winkel van de familie Van Driel circa 1921. V.l.n.r.: Dirkje de Boer, Maria
Jacoba van Driel-van der Velden, Adriana Versluis (?), Jan van Driel, Piet de Boer, Cor
van Driel en Simon van Driel zelf. De foto is mogelijk gemaakt t.g.v. van de vervanging
van de hondenkar door paard- en wagen. Het karakteristieke fraai ommuurde platte dak
kreeg in het voorjaar van 1928 vanwege steeds terugkerende lekkages een puntdak.
Foto: collectie S. van Driel en bewerkt door C.A. Hartmans.
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De tweede generatie dient zich aan
Om het groeiende aantal uitbrengklanten goed te kunnen bedienen ontstond bij
Simon van Driel al snel de behoefte aan personeel. De eerste kruideniersbediende was Piet den Boer, later eigenaar van een slijterij in Krimpen aan den
IJssel en Krimpen aan de Lek. Het personeel, dat daarna instroomde, werd in
eigen huis gevonden. Op 1 april 1923 kwam, twaalf jaar oud, zoon Jan de gelederen versterken, op 1 april 1927 gevolgd door de eveneens twaalfjarige
zoon Cor. Sophia van Driel-Vermeer: “Toen Jan in de zaak begon was de hondenkar al vervangen door paard en wagen, die toen mijn man Cor vier jaar later in de zaak kwam alweer had plaatsgemaakt voor een bestelwagen. Zowel
Jan als Cor was nog te jong om in een auto te mogen rijden, daarom deden zij
alles op de transportfiets. Die fiets had Cor gekregen voor zijn twaalfde verjaardag. Toen hij daar voor het eerst mee naar de klanten reed kreeg hij de
boodschap mee; “Je komt niet eerder naar huis voordat de koffer leeg is. Cor
was eigenlijk liever eerst naar de Mulo gegaan maar zijn ouders konden hem
niet missen in de zaak. Cor deed de bezorging in Terbregge, Hillegersberg,
Oud Verlaat, in ‘De Polder’ ten westen van de Capelseweg en langs de ringvaart. Jan bezorgde vooral in Nieuwerkerk aan den IJssel. Elke dag trokken ze
er op uit, altijd spiedend naar nieuwe klanten. Er werd destijds door de mensen nogal vaak verhuisd, dus opletten was noodzaak. Bij bestaande klanten
gingen ze wel 2 à 3 keer in de week langs om zo nodig bestellingen op te nemen. Wie tot de vaste klanten behoorde had een boekje gekregen waarin ze zelf
de bestelling konden noteren. Dat boekje werd éénmaal per week op een vaste
dag opgehaald, waarna de volgende dag de bestelde boodschappen werden
bezorgd.”
Het gestaag groter wordende kruideniersbedrijf groeide uit haar jas, vooral aan
meer opslagruimte was grote behoefte. Omdat uitbreiding van het pand niet
mogelijk was moest liefst dicht in de buurt naar een oplossing worden gezocht.
Architect Cees Verhoeff (Cornelis Willem, 1895-1991) uit Krimpen aan de
Lek maakte een ontwerp voor drie woningen en een pakhuis, waarvoor op 31
oktober 1928 van de gemeente een stuk grond werd gekocht op de hoek van de
Wilhelminastraat en de westzijde van de Mauritsstraat. Het plan ging echter
niet door en Simon van Driel werd door de gemeenteraad ontheven van zijn
verplichting tot de aanvaarding van de door hem aangekochte gemeentegrond.
Sophia van Driel-Vermeer: “Mijn ongedurige schoonvader had het gezien in
het kruideniersvak en kocht eind 1928/begin 1929 een boerderij aan de Rotte
in Zevenhuizen (Rottekade 10, in het buurtschap De Vijfhuizen) om net als zijn
vader boer te worden. Mijn schoonmoeder was het daar helemaal niet mee
eens, ze wilde niet. Ze had het zo naar haar zin in de winkel en ook in Capelle
vond ze het fijn. Zijn plannen gingen dus niet door. De boerderij werd verpacht aan ene Van Mullem en mijn schoonvader bleef tot grote vreugde van
zijn vrouw kruidenier in de Plantsoenstraat. Dat de firma Van Driel nog steeds
bestaat, hebben we eigenlijk aan mijn schoonmoeder te danken.”
Siem van Driel: “Door het afblazen van de bouw van dat pakhuis bleef het gebrek aan opslagruimte bestaan. Mijn opa kreeg echter de eigenaren van de
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De familie Van Driel v.l.n.r. Simon, Maria, Jan en
Cor - achter de toonbank in
de winkel aan de Plantsoenstraat bij het 12½ jarig jubileum in september 1931.
Foto: collectie S. van Driel.

Plantsoenstraat 1, de winkel in koloniale- en grutterswaren van Simon van Driel rond
1930. De voorste auto, een Citroën C4 (model 1928-1933) is van de handelsreiziger die
onder het zonnescherm poseert. De man die tegen zijn auto leunt is Simon zelf. In de volgende auto, de T-Ford van Van Driel, zit zoon Jan achter het stuur en zoon Cor op het
linker spatscherm. Achter de T-Ford van 1925, de werksters Willemijn Verduin en Aaltje
Koolmees. Het pand achter de Ford betreft Plantsoenstraat 3, de werkplaats en winkel
van schoenmaker Adrianus Visser (1875-1943), vanaf 1932 de bedrijfsruimte en winkel
van fietsenmaker Willem Koolmees sr. (1874-1936) die ook in haarden en kachels deed.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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winkel zover dat ze een verdieping op de lage vleugel lieten bouwen. De opslagcapaciteit werd daarmee bijna verdubbeld. Het karwei werd in de zomer
van 1931 voor een bedrag van ƒ 400,— (ruim €. 180,-) uitgevoerd door Buys
(C. Buys & Zonen), de huisaannemer van rietmattenfabrikant en mede-eigenaar Van Riemsdijk. Tegelijkertijd werd toen, aan het begin van de crisisjaren,
de winkel verbouwd. Dat was een beroerde tijd met grote werkloosheid, stempelen en steeds meer mensen die van ‘de steun’ moesten rondkomen (per week
gemiddeld ƒ 18,— (€ 8,-) per gezin). Werklozen kregen bonnen voor levensmiddelen waarvan de prijzen waren aangepast. Een half pond zogenaamde
‘bijltjeskoffie’ kostte 15 cent, een blik tomatensoep, cornedbeef of gehakt 11
cent. Er was zelfs speciale crisismargarine! Als men ook de gereduceerde prijzen niet kon betalen werden de bonnen vaak overgedaan aan familie of buren.
Men at altijd het goedkoopste, meestal erwten, bonen, aardappelen en brood,
en weinig vlees. Ook de winkeliers hadden het moeilijk. Dat zat niet alleen in
een verminderde omzet, maar had tevens als oorzaak dat tegen bijna kostprijs
werd geleverd. Ondanks alles, zo heb ik van mijn vader altijd begrepen, is de
zaak de crisisjaren door hard te werken redelijk doorgekomen.

De eerste generatie haakt af
In 1938 deed Simon van Driel de zaak, inmiddels uitgegroeid tot één van de
grootste in de omgeving, over aan zijn twee zoons Jan en Cor. Sophia van
Driel-Vermeer: “Ik had nog niet zo lang verkering met Cor toen mijn schoonvader liet weten dat we maar moesten gaan trouwen. Dan konden wij bij de
zaak gaan wonen die hij aan zijn beide zoons wilde overdoen. Zelf zou hij dan
gaan verhuizen naar een huis dat hij al had gekocht. Maar ik wilde helemaal
nog niet trouwen, wij waren zover nog niet. Dat ging dus niet door. Maar hij
bleef het proberen. Twee keer kocht hij bij voorbaat al een huis! Zo graag wilde hij ermee stoppen. In 1938 kreeg hij zijn zin. Wij trouwden in juli, ik twintig, Cor drieëntwintig. Mijn schoonouders verhuisden naar de ’s-Gravenweg
De winkel aan
Plantsoenstraat 1
in de tweede helft
van de jaren ’30
met het in 1928 op
de verdieping gerealiseerde puntdak
en het pakhuis dat
in 1931 op de lage
vleugel werd gebouwd.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.
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12, vlakbij de IJsselmondselaan, waar mijn schoonvader een kippenfarm begon. Door Bart Looije liet hij daar 7 grote kippenhokken bouwen. Samen met
Jan zetten we onze schouders onder het bedrijf. De winkel, thuisbezorging en
service werden op de oude voet voortgezet.”

Moeilijke jaren
Vanwege internationale spanningen werd op 24 augustus 1939 de voormobilisatie afgekondigd, vier dagen later door de groeiende oorlogsdreiging gevolgd
door die van de algehele mobilisatie. Sophia van Driel-Vermeer:
”Op dat moment werd Jan juist als dienstplichtig militair opgeroepen dienst te
doen in Den Haag. Cor en ik stonden er toen samen voor. In mijn herinnering
maakten we in die periode van onzekerheid een grotere omzet. De mensen waren bang dat veel levensmiddelen in de nabije toekomst niet meer te koop zouden zijn. Suiker en erwten waren al op de bon. Massaal probeerde men in te
slaan. Vrijdag 10 mei 1940 brak de oorlog uit, gelukkig keerde zwager Jan behouden terug. We wisten toen niet dat er vijf jaren van schaarste zouden volgen. Tot de invoering van de algehele distributie bleef men hamsteren. Iedereen verwachtte dat het slechter zou gaan, bovendien kende de oorlog enkele
strenge winters. In 1942 waren onze klanten in Terbregge, Oud Verlaat en Zevenhuizen door ijs en zware sneeuwval dagenlang afgesloten van de buitenwereld. En de mensen daar moesten toch ook eten! Mijn man ging toen met paard
en arrenslee als een soort kerstman de boodschappen bezorgen. Hij werd met
open armen ontvangen. Geleidelijk aan ontstond er gebrek aan alles. Niet alleen eten werd schaars, ook glazen potten en flessen. De meeste levensmiddelen kon je alleen krijgen op de bon. Eerst waren het koffie en thee, al gauw gevolgd door aardappelen, meel, zeep, vlees, boter, brood en eieren. Op een gegeven moment waren cacao en koffie helemaal niet meer verkrijgbaar. Daar
kwamen surrogaten voor, ook op de bon. Die bonnen moesten we op formulieDistributiebonnen voor voedingsmiddelen 11e en 12e periode 1944 (1 oktober- 25 november 1944). Afbeelding: www.oorlogsbronnen.nl.
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ren plakken, waarmee we weer een nieuwe voorraad konden bestellen. Maar
niet altijd kregen we wat we bestelden. Ondanks alles konden we in 1944 met
een bescheiden receptie toch het 25-jarig bestaan vieren.”

Op verzoek van de distributiekring, die naast Capelle aan den IJssel nog vier
gemeenten omvatte, heeft Cor van Driel samen met anderen in de hongerwinter van 1944/1945 vanuit Groningen en Friesland twee voedseltransporten verzorgd. Sophia van Driel-Vermeer:
“De eerste keer deden ze daar ruim een week over en kwamen met drie auto’s
vol meel, gort en stroop terug. De tweede keer gingen ze met vijf auto’s. Dat
waren oude auto’s die op houtgasgeneratoren reden. Zo’n reis was een hele
bedoening, de auto’s vertoonden telkens kuren of hielden ermee op. Vaak door
de kou, het was een strenge winter. Regelmatig moest er worden gestopt om
langs de weg dekking te zoeken als er geallieerde vliegtuigen overkwamen.
Bijna veertien dagen na vertrek waren ze terug met 17 ton goederen: gort,
erwtenmeel, stroop, kaas en gortmout. En dan begon het echte kruidenierswerk. De stroop zat in vaten van 200 liter. Die kon je, dat bleek snel, niet zomaar buiten laten staan. Kort nadat ze waren gelost liepen er stroopsporen
over de straat. Kinderen hadden met hun handen vlug zo veel mogelijk stroop
uit de vaten willen halen, maar voor ze ermee thuiskwamen hadden ze al een
groot deel verloren. De hele nacht werd doorgewerkt om de stroop en de andere spullen in kleine verpakkingen over te brengen. Zodra de mensen in de
Plantsoenstraat, gezien op 13 december 1947. Links het magazijn de kruidenierswinkel van
Jan en Cor van Driel, gevolgd door de rijwielwerkplaats en -winkel van de weduwe van
Willem Koolmees en haar zoon Willem jr.: Plantsoenstraat 3. Voorbij de Julianastraat, de
woningen Plantsoenstraat 5, 7 en 9, gevolgd door het bijkantoor van het Gemeentelijk
Energiebedrijf Rotterdam (afd. gas). Foto: Jan Roovers, collectie HVC-Beeldbank.
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gaten hadden dat er weer levensmiddelen beschikbaar waren stond er al gauw
een lange rij voor de deur van de winkel. Later, toen we in de laatste weken
van de oorlog aangewezen werden als winkel van het Rode Kruis (samen met
die van Gonlag in Keeten en Van Dam in ‘De Polder’) om de door geallieerde
vliegtuigen gedropte goederen te verdelen, waren de mensen zo uitgeput dat er
bij elke verdeling wel enkele mensen, die in de rij stonden te wachten, flauwvielen. Er is toen heel hard gewerkt. Nachtenlang hebben we blikjes en blikken
met chocolade, cornedbeef, suiker, margarine, meel en biscuits open staan maken om de boel zo eerlijk mogelijk te kunnen verdelen. Met name de biscuits
waren populair, maar zeker ook de Zweedse witte broden. En we hadden blokkaas, die zat in houten kistjes. Als er ’s nachts niet werd gewerkt en iedereen
lag te slapen was de zaak niet veilig. Daarom werd er bewaking geregeld. Zo
is Arie de Waardt (1909-1972), de latere schoonvader van onze zoon Siem, in
die Rode Kruistijd diverse nachten als bewaker van de winkel en de voorraad
opgetreden. Dat was echt nodig, de meeste mensen hadden niets en de kans dat
er werd ingebroken was groot.”

De naoorlogse jaren
Op 4 april 1949 gingen de broers Jan en Cor van Driel in goede harmonie uit
elkaar. Jan, sinds mei 1941 getrouwd met Tine de Wit (Martina, 1918-2008)
vestigde zich in Nieuwerkerk aan den IJssel, Cor zette de winkel aan de Plantsoenstraat voort. Hoewel beiden nu voor eigen rekening handelden bleef de
band hecht door in de streekpers voortaan onder de naam Van Driel gezamenlijk reclame te maken. Voor de klanten leek het meer op een verdubbeling dan
op een splitsing. Ook uit kostenoogpunt was dit een slimme zet. Siem van
Driel: “Oom Jan en tante Tine begonnen daar aan de Dorpsstraat, waar de
winkel in levensmiddelen en drogisterijartikelen van C.A. Dijksman werd overgenomen. Ze gingen achter de zaak wonen. Dijksman ging op nummer 35 verder met de drogisterij en oom Jan beperkte zich op nummer 11 tot het verkopen en bezorgen van levensmiddelen. In maart 1965 verhuisden ze naar een
noodwinkel aan de J.A. Beijerinckstraat, in de buurt van het dan nog te bouwen Winkelcentrum Dorrestein, waar ze in oktober 1968, bijgestaan door zoon
Leendert (1944-2016), een moderne zelfbediening openden. Mijn opa had ooit
ook het plan een tweede winkel in Schenkel te openen. Daarvoor had hij in mei
1941 de zogenaamde Kikkersteeg gekocht (Kanaalweg 61, 63, 65 en 67). Dit
was een buurtje van vier huisjes aan de Kanaalweg, tegenover de openbare lagere school bijna naast het café van Henk de Bruijn. Het was de bedoeling het
buurtje te slopen en op die plaats na de oorlog een winkel met woning te bouwen. Dat plan ging echter om diverse redenen niet door. In januari 1953 werden de vier woningen door de gemeente onbewoonbaar verklaard en moesten
binnen zes maanden worden ontruimd. De boel werd daarna verkocht aan
Henk Mastenbroek, de visboer uit Keeten, die het voorste huisje aan de Kanaalweg (nummer 61) verbouwde tot patatzaak.

Ook al was er in mei 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog gekomen,
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schaarste bleef ook het belangrijkste kenmerk in de eerste jaren
erna. Teneinde in die periode de
weinige levensmiddelen eerlijk
onder de inwoners te verdelen
moest de door de bevolking verafschuwde distributie worden gehandhaafd. Sophia van Driel-Vermeer:
“Aan het einde van de oorlog was
de winkel nagenoeg leeg en de situatie best zorgelijk. Het geld was
op, de auto versleten. Er was gebrek aan van alles en de producten die er wel waren, bleven soms
nog jaren op de bon, zoals brood,
olie boter, vet en niet te vergeten
koffie, dat is het langst op de bon
gebleven (tot 1952). De verkoop
liep geheel over de toonbank. Het
meeste zoals meel, suiker, rijst,
zuidvruchten enz. zat in schepbakken. De hoeveelheden werden
per ons, pond of kilo afgewogen
en daarna in papieren zakken
verpakt. Maar geleidelijk aan werd er steeds meer voorverpakt door de fabrieken, maar ook in onze eigen winkel. Veel klanten rekenden niet meteen af,
maar lieten de bedragen opschrijven. Ze kochten zogenaamd ‘op de pof’. Dat
deden ze niet alleen bij ons, ook bij de andere winkels in de buurt. Zo stond er
heel wat geld uit onder de klanten. Het was gebruikelijk dat er op zaterdag
werd betaald, als de klanten van hun baas het weekloon hadden ontvangen. En
dan ook nog niet alles in één keer, maar slechts een deel van de schuld, bijvoorbeeld alleen de boodschappen van de week ervoor. Dat was niet altijd
eenvoudig, ook wij moesten aan onze verplichtingen voldoen. En geld dat we
tegoed hadden konden we ook niet investeren. Mijn man en ik hebben toen besloten dat onze kinderen nooit afhankelijk mochten zijn van de zaak. Siem, de
oudste zoon, heeft daarom een vak geleerd waar, naar ons idee, meer toekomst
in zat: elektrotechniek aan de HTS. Maar het bloed kruipt toch waar het niet
gaan kan. Samen met Jan, de jongste zoon, koos hij toch voor ons bedrijf.”

Siem van Driel: “We zijn met de winkel opgegroeid. Van jongs af aan moesten
wij als kinderen, we zijn met z’n zessen, drie jongens en drie meisjes, meehelpen in het bedrijf. Wij hadden daar geen problemen mee, al speelden we natuurlijk graag buiten. Maar het hoorde er gewoon bij. Zo deed ik bijvoorbeeld
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zorgde een nabestelling bij een klant. Donderdags en vrijdags moesten bijna
altijd boodschappen, die niet bij de eerder bezorgde bestellingen zaten, worden ‘nagefietst’. Zo hebben we allemaal heel wat gezonde fietskilometers gemaakt.”

Capelle expandeert en Van Driel groeit mee
Waren er voordien enkele stuipen, de echte na-oorlogse groei van Capelle begint omstreeks 1959 met de bouw van de wijk Middelwatering. Sophia van
Driel-Vermeer: “En er kwamen steeds meer mensen rond de winkel wonen, die
werd steeds drukker. Toekomstige Capellenaren probeerde mijn man, op de
een of andere manier wist hij aan naam en adres te komen, al voor ze hier
kwamen wonen warm te maken voor onze zaak. Vaak met succes, zo werden
ook Rotterdams oud-burgemeester Van Walsum en zijn vrouw bij ons klant. In
dezelfde periode liet, naast de winkelverkoop, ook het aantal bezorgklanten
een voortdurend stijgende lijn zien. Een nadeel van de bezorgklanten was het
vele schrijfwerk dat zij opleverden, terwijl er voor een kantoortje eigenlijk
nooit plaats was. Dat werd als vanzelf onze huiskamer, waar iedere week weer
in meer dan 500 boodschappenboekjes achter de
bestelde artikelen een prijs moest worden neergezet. Die bedragen moesten allemaal ook nog eens
worden opgeteld. Dat gebeurde vooral ’s avonds
en ’s nachts, in het begin zelfs zonder rekenmachine. Door de introductie van nieuwe producten
werd het ruimtegebrek steeds groter en als er een
gaatje kwam, dan werd dit gebruikt om de voorraad op te slaan. Gelukkig konden we voor de opslag ook gebruik maken van het oude gemaal aan
de Plantsoenstraat waar we een flinke ruimte (het
voormalige ketelhuis) huurden. Later werd een
deel van onze voorraad ook opgeslagen bij mijn
broer Jan Vermeer, in een loods van zijn bodedienst/transportbedrijf aan de Capelseweg.”

Winkelcentrum Slotplein
In 1959 werd het 40-jarig bestaan van het kruideniersbedrijf gevierd. Ongeveer
in hetzelfde jaar vroeg Cor van Driel de gemeente Capelle plannen te maken
voor het realiseren van een winkelcentrum in de nog jonge, maar snelgroeiende wijk Middelwatering. De gemeente voelde er echter niets voor deze zelf te
ontwikkelen en vond dat dit initiatief van een particulier of bedrijf moest komen. Cor van Driel zocht daarop contact met de Bouwcombinatie De Regt &
Briedé jr., een bedrijf dat in Capelle sinds1956 actief was met het bouwen van
koopwoningen in de Dichtersbuurt. Het bouwbedrijf reageerde positief en liet
door de architecten J. de Regt uit Rotterdam en J. van Vliet uit Leidschendam
een ontwerp maken. Om dit bouwplan – 22 winkeleenheden met 30 daarboven
gelegen woningen en 5 dagwinkels - te kunnen realiseren werd in februari
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1960 aan de JoOntwerp
han van OldebarWinkelcentrum
neveltstraat (1 okSlotplein
tober 1962 hernoemd in Slotplein) 3.016 m2
grond gekocht.
Ongeveer een jaar
later werd door
firmant G. de
Regt bij de gemeente de bouwvergunning aangevraagd, waarna tot genoegen
van initiatiefnemer Cor van Driel donderdag 20 april 1961 eindelijk de eerste
paal de grond inging. Het lag in de bedoeling dat de aannemer het winkelcentrum in de tweede helft van 1962 zou opleveren. Siem van Driel:
“Maar het ging als met zoveel bouwplannen. Van de oorspronkelijk geplande
datum van oplevering kwam niets terecht. Het zag er zelfs naar uit dat het
meer dan een jaar later zou worden, in 1963 dus. Mijn vader legde zich daar
echter niet bij neer en zette de bouwer behoorlijk onder druk de twee winkeleenheden die voor zijn zelfbediening waren bestemd ruim voor de feestdagen
van december 1962 op te leveren. En dat is met veel moeite ook gelukt. Op
woensdag 14 november 1962 kon de zaak officieel worden geopend. Het heeft
er nog even om gespannen of de openingstijd van 15.00 uur wel gehaald kon
worden. Om kwart voor drie waren schilders en straatmakers namelijk nog
druk bezig met het in orde maken van de laatste klusjes. De opening werd verricht door de heer J. Sterk, landelijk voorzitter van de Stichting TIP (Tot Ieders
Profijt), de inkooporganisatie waar we toen bij waren aangesloten. De volgende dag konden de eerste klanten worden ontvangen. Voor bijna iedereen was
zelfbediening een nieuwe manier van boodschappen doen. Geen toonbank
meer, alles zelf uitzoeken, pakken en in een mandje doen. En als je alles had
verzameld aan de kassa afrekenen. Een aantal vond dat lastig en moest geholpen worden, maar men leerde snel. Er waren ook klanten die vonden dat Cor
van Driel wel erg veel hooi op
zijn vork nam. Collega’s hadden eerder zelfs geprobeerd
hem van zijn plannen af te
brengen. Al gauw deed het
praatje de ronde dat hij wel
De ingang van de zelfbedieningswinkel winkel enkele weken na de
officiële opening.
Foto: collectie S. van Driel.
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failliet zou gaan. Ook vanwege de concurrentie van De Gruyter, die evenzo
een zelfbediening op het Slotplein zou openen (10 januari 1963) Maar al gauw
bleek dat mijn vader met een vooruitziende blik had gehandeld. Hij was gewoon met zijn tijd meegegaan. De oude klanten bleven komen, nieuwe klanten
kwamen erbij en met handhaving van de uitbreng liep de zaak uitstekend.”

Van Driel Zelfbediening was de eerste die in het winkelcentrum Slotplein, dat
toen eigenlijk nog in aanbouw was, de deuren opende. Het zou anderhalf jaar
duren eer de laatste winkel bezet was. De oorzaak hiervan lag voor een groot
deel in het feit dat de bouw van het Winkelcentrum De Koperwiek (80 winkeleenheden) werd voorbereid en de plannen daarvan reeds op 20 september 1962
waren gepresenteerd. Uiteindelijk was het donderdag 28 mei 1964 zover dat
Winkelcentrum Slotplein, het derde van Capelle aan den IJssel, waarin dan 17
verschillende branches zijn gevestigd, door burgemeester Jacob van Dijk
(1911-1999) officieel werd geopend. Opvallend detail hierbij is dat Winkelcentrum De Koperwiek op 14 september 1966 officieel in gebruik werd genomen en groenteboer Mak Maurik (Markus Pieter, 1920-1996) daar reeds op 20
oktober 1965 als allereerste een winkel opende.

Uitbreiding
Eind 1968 werd besloten de winkel uit te breiden met een groenteafdeling. Om
dit te kunnen realiseren moest een deel van het magazijn worden opgeofferd.
Het gevolg was dat er te weinig ruimte overbleef voor het gereedmaken van
bestellingen voor de bezorgklanten. Cor van Driel zag zich hierdoor gedwongen om met ingang van 6 januari 1969 te stoppen met het ophalen van de ‘winkelboekjes’. Wel, zo werd aan de grote schare bezorgklanten medegedeeld,
konden voor woensdag 13 uur zo wel telefonisch als schriftelijk bestellingen
worden doorgegeven die dan de volgende middag werden bezorgd. Ook was
het mogelijk de zelf in de winkel gedane boodschappen dezelfde dag nog thuis
te laten bezorgen. In 1970 werd de zaak uitgebreid met een winkeleenheid en
verbouwd tot supermarkt.
Receptie t.g.v. de
heropening 27
maart 1969. V.l.n.r.
Simon van Driel,
mevrouw Van
Driel-Vermeer, Cor
van Driel en de
heer Lobel, vertegenwoordiger van
Wijnhandel J.W.
Siebrand uit Kampen. Foto: collectie
S. van Driel.

HVC Nieuwsbrief zomer 2019 pagina 25

De winkel van Van Driel in
1972, circa twee jaren na de
transformatie tot supermarkt.
Foto: collectie S. van Driel
en bewerkt door C.A. Hartmans.

PLUS Van Driel aan Slotplein
16, totaal 1200 m2, 48 maal
zo groot als de winkel waar
het in 1919 begon.
Foto: Paul Weyling.

Het waren Siem en Jan van Driel (Jan Cornelis, 1950) die in 1979 de zaak aan
het Slotplein van hun vader overnamen. In 1995 werden de drie winkeleenheden verruild voor vijf andere eenheden, waar in 1999 nog een eenheid aan
werd toegevoegd. In 2004 was het de beurt aan Edo van Driel, de tweede zoon
van Siem van Driel en Corrie de Waardt, lid van de vierde generatie, om de
zaak voort te zetten. Edo vergrootte in 2005 het winkeloppervlak door de voorgevel enkel meters naar buiten toe te verplaatsen, terwijl hij in 2009 zijn bedrijf uitbreidde met nog vier winkeleenheden tot totaal 1000 m², veertig maal
zo groot als de winkel waar het in 1919 begon. In mei 2018 werd opnieuw uitgebreid en onderging de supermarkt PLUS Van Driel een complete metamorfose met als resultaat dat het geheel de uitstraling kreeg van een moderne
markthal. Zo lukt het Van Driel door de jaren heen met service, kwaliteit en
een krachtige winkelformule aan de steeds wisselende wensen en behoeften
van de trouwe klantenschaar tegemoet te komen.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Mevrouw S. van Driel-Vermeer †.
- De heer S. van Driel.
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunningen: nummer 6 (1910), nummer 498 (1928), nummer 564
(1929) en nummer 765 (1931).
- Aktes en registers Burgerlijke stand.
- Persoonskaarten en -lijsten.
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ABRAM VAN RIJCKEVORSELWEG

De Abram van Rijckevorselweg is een hoofdverbinding tussen(Maasboulevard) Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Tot 1953 lag op de plek
waar nu deze weg ligt het tracé van de spoorlijn Utrecht – Rotterdam
(Maasstation). Het Maasstation werd tijdens het bombardement van
Rotterdam op 14 mei 1940 zwaar beschadigd en met kunst en vliegwerk
operationeel gehouden tot 1953.

In 1953 werd de spoorlijn verlegd tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam Noord, zodat een betere aansluiting op Rotterdam Centraal ontstond.
De weg is vernoemd naar de Rotterdamse koopman en politicus Abram van
Rijckevorsel (1790-1864).
Het eerste station van
Capelle aan den IJssel
(1855- 1915) aan de
Kerklaan, toen nog Capelsche Laan geheten,
rond het jaar 1900. De
trein, met een opvallend
volgeladen kolentender,
staat op punt van vertrek richting Gouda. De
machinist op de bok van
de stoomlocomotief is in
afwachting van het vertreksein.

Het in 1915
gebouwde
(tweede) Capelse station. De foto
is van vóór
1938, omdat
het spoor
nog niet
geëlektrificeerd is
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De gesloten spoorbaan, even
voor de spoorwegovergang in de
Kerklaan, gezien in de richting
van Nieuwerkerk aan den IJssel.
Het rechter spoor werd gebruikt
voor de afvoer van de verwijderde rails en bielzen en werd als
laatste tijdens het sloopwerk meter voor meter ontmanteld.

De Van Rijckevorselweg
in westelijke richting,
met links de nieuwe
woningen aan de
Merellaan

Jos Specht

Van Rijckevorsel was een graanhandelaar en hij
handelde in koloniale producten. Al op twintigjarige
leeftijd trad hij zelfstandig als koopman op.
Daarnaast toonde Abram een grote maatschappelijke
betrokkenheid en vervulde hij tal van openbare functies en bestuurslidmaatschappen van stichtingen en
verenigingen.

Hij was jarenlang voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en hij speelde ook zijn politieke rol als lid van Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer. Hij kwam daar vooral op voor de belangen van handel en
scheepvaart. Van Rijckevorsel liet zijn politieke invloed gelden bij de
totstandkoming van de wet tot aanleg van de Nieuwe Waterweg.

Hij beëindigde zijn politieke carrière als Staatsraad in Buitengewone
Dienst, een benoeming die kort voor zijn dood in 1864 plaatsvond.
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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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