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Bij de omslag

De stoomsleepboot en ijsbreker ‘Siberië’ voor de afbouwkade van de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen´s Scheepswerven aan de Dorpsstraat. ‘De
Beer’, zoals deze legendarische krachtpatser en paradepaardje van de ‘NV
Nederlandse Sleepbootdienst v/h P.Smit jr.’ in onze regio werd genoemd, is
bezig met het vastmaken van het motorvrachtschip ‘Amstelkroon’, welk schip
in 1952 door Vuyk werd gebouwd voor N.V. Reederij Amsterdam.
Foto: Wim de Borst, collectie HVC-Beeldbank.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.
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OPeNiNG eXPOsiTie ‘eeN DiJK VAN eeN DiJK’

Zaterdag 9 april is in het Dief- en Duifhuisje de nieuwe expositie ‘EEN
DIJK VAN EEN DIJK’ geopend door drs. Toon van der Klugt, hoogheemraad en loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard (HHSK).

Anneke van den Bremen heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom. In
haar praatje haalde ze nog even het moment aan dat de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel (HVC) in 1996 voor het eerst een expositie organiseerde in het Dief- en Duifhuisje. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en is dit de 22ste
expositie. De titel ‘EEN DIJK VAN EEN DIJK’ slaat op Schielands Hoge Zeedijk. In 2016/2017 wordt deze dijk door het HHSK versterkt, aanleiding voor
de HVC om hier aandacht aan te besteden middels een expositie. De heer Van
der Klugt sprak zijn waardering uit voor dit initiatief van de HVC en ging vervolgens nog wat verder in op de noodzaak om de dijk tussen de Mient en de
Slotlaan te versterken.

Daarna was het tijd voor de openingshandeling. Dat betrof een kleine test, met
onder andere de vraag: ‘op welke N.A.P.-hoogte ligt het Dief- en Duifhuisje’.
Uiteraard slaagde de hoogheemraad glansrijk en was daarmee de expositie geopend. Eenmaal rondgeleid maakte de heer Van der Klugt een groot compliment aan de samenstellers van de expositie. Hoe men erin is geslaagd om in de
kleine ruimte van het Dief- en Duifhuisje een goede balans te vinden tussen het
publiceren van gedegen onderzoek, in een leesbare vorm.

De openingshandeling:
Anneke van den Bremen
stelde de vragen, hoogheemraad Toon van der Klugt
gaf de antwoorden.
Foto: Kees Grandia.
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Naast een bezoek aan het Dief- en Duifhuisje zelf konden bezoekers ook deelnemen aan een rondleiding door het Slotpark. Met het - vorig jaar - zichtbaar
maken van de contouren van twee van de kastelen die op het Sloteiland hebben
gestaan heeft de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel er weer een mogelijkheid bij om iets te laten zien én te vertellen van de macht en pracht ten tijde van de adel.

Bent u ook nieuwsgierig geworden? Het Dief- en Duifhuisje is tot en met oktober elke 2e zaterdag van de maand geopend van 13 tot 16 uur. Steeds om 14
uur wordt dan ook een rondleiding gegeven door het Slotpark, vertrek bij het
Dief- en Duifhuisje. Bent u met een groep, hebt u een familiereünie of wilt u
met uw collega’s eens een vleugje Capelse historie opsnuiven, dan is een bezoek buiten de reguliere openingstijden altijd mogelijk. Gewoon een mailtje
naar info@hvc-capelle.nl en wij nemen contact met u op.
Dief- en Duifhuisje

-

altijd wat te doen

Anneke van den Bremen
Coördinator
-

altijd spannend!

NOTuLeN ALGeMeNe LeDeNVerGADeriNG
23 MAArT 2016
Aanwezig waren: 22 leden

Opening en vaststelling van de agenda
Waarnemend voorzitter, Anneke Scheffer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in de educatieruimte. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Mededelingen
Van de volgende leden is een bericht van verhindering ontvangen: Else Lipjes,
Ineke Tirion, Nico Giltay, Rein en Janneke Kraaij, Frans en Annelies van Es,
Cees Hartmans, Eeuwoud Geneugelijk en Cees Molenaar.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015
Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslag 2015
Suus Boef merkt op dat bij sommige onderdelen enkele namen ontbreken en
verzoekt aanvulling. Toegezegd wordt hier in volgende edities beter op te letten.
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Financieel verslag 2015
De penningmeester, Eric Steenhouwer, geeft een toelichting. Bram van Bochove vraagt of er voldoende rekening is gehouden met de toekomstige ICT uitgaven. De penningmeester geeft aan dat ICT-investeringen gespreid plaats zullen
vinden en dat de ICT-begrotingen en de ICT-reservering naar zijn mening ruim
voldoende zullen zijn om deze kosten te dekken.

Verslag van de kascommissie 2015 en benoeming kascommissie 2016
De kascommissie 2015 bestond uit Johan Witkam en Peter Peters. Namens de
commissie brengt Peter Peters verslag. Hij complimenteert de penningmeester
voor de overzichtelijke financiële stukken en het gevoerde beleid. De commissie adviseert de leden de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid. De leden gaan akkoord.

De kascommissie 2016 wordt gevormd door Johan Witkam en Peter Peters. Reserve: Cobie Eppenga.

Begrotingen 2016 en 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begrotingen. Wim Rijkaart van
Cappellen en Anneke van den Bremen stellen vast dat de subsidie aanvraag
2017 iets lager is dan in voorgaande jaren. De penningmeester legt uit dat hij
dit gezien de vermogenspositie en nieuwe begroting een juiste stap vindt.

Bestuursverkiezing
Irma Camijn en Else Lipjes worden voorgedragen als nieuw algemeen bestuurslid. Eric Steenhouwer is na 3 jaar aftredend en stelt zich herkiesbaar als
penningmeester. Deze (her)benoemingen gelden voor een termijn van 3 jaar en
worden met algemene stemmen goedgekeurd door de leden. Else Lipjes heeft
aangegeven de benoeming voorlopig voor de periode van 1 jaar te aanvaarden.

Knelpuntennotitie “Aanpakken Alstublieft”
Na een korte leespauze wordt de notitie gepresenteerd door samensteller Wim
van den Bremen. Hij meldt dat een aantal zaken binnen de vereniging momenteel voor verbetering vatbaar zijn en aangepakt dienen te worden. Wim meldt
dat het een verantwoordelijkheid van alle leden is om de vereniging optimaal te
laten functioneren en doet een beroep op de leden zich in te spannen voor onderwerpen die in de nota zijn opgenomen.

Naar aanleiding van de notitie:
- verzoekt Peter Stolk de nota ook aan niet aanwezige leden ter beschikking
te stellen via de website.
- stelt Anneke van den Bremen dat het inwerken van nieuwe vrijwilligers en
bestuursleden de nodige afstemming vergt en verzoekt zij het bestuur dit
goed te coördineren.
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-

-

merkt Ger Mulder op dat het bestuur t.b.v. de continuïteit bestuursactiviteiten en -besluiten zorgvuldig dient vast te leggen.
meldt de voorzitter dat het bestuur erg blij is met het initiatief van Wim
van den Bremen en dankt zij hem voor zijn inzet en bijdrage.

Rondvraag
Paul Weyling mist terugkoppeling van de HVC-vertegenwoordiger in de Monumentencommissie. Het bestuur zal onze vertegenwoordiger verzoeken om
structurele terugkoppeling van belangrijke ontwikkelingen en besluiten.

Anneke van den Bremen vraagt aandacht voor de nieuwe expositie ‘Een dijk
van een dijk” die vanaf 9 april a.s. in het Dief- en Duifhuisje te bewonderen zal
zijn.

Hans Bolkestein informeert naar de stand van zaken m.b.t. de Hoeve Verkade.
Anneke Scheffer meldt dat de HVC-visie aansluit op die van Erfgoedvereniging Heemschut en de actiegroep Redt Hoeve Verkade en dat de Gemeenteraad
vorige week heeft besloten tot nieuwbouw en dus sloop van de Hoeve Verkade.
Op de vraag van Wim Rijkaart van Cappellen of er tussen de diverse partijen al
overeenstemming is over een gezamenlijk beroep tegen dit besluit antwoordt
Anneke Scheffer dat dit besluit pas zeer recent door de Gemeenteraad is genomen en dat het bestuur hier zo spoedig mogelijk een standpunt over zal innemen.

Paul Weyling stelt voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering voortaan te publiceren in de eerste Nieuwsbrief na de vergadering zodat niet aanwezige HVC leden hier sneller kennis van kunnen nemen. Dit voorstel wordt
overgenomen.

Sluiting
Anneke Scheffer dankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.

Presentatie
Na een korte pauze verteld Bram van Bochove over de totstandkoming en samenstelling van de filmcollectie van de HVC Beeldbank. Bram vertoont enkele filmfragmenten en legt hij uit hoe films kunnen worden gedigitaliseerd en
verbeterd.
DeeL De HVC MeT uw VrieNDeN, fAMiLie
eN beKeNDeN ViA fACebOOK
eN/Of wiJs ze OP ONze websiTe
www.HVC-CAPeLLe.NL.
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wAAr bLeVeN De KiLOMeTerPALeN 31, 32 eN 33
VAN De ‘s-GrAVeNweG?

Op oude topografische kaarten 1:25.000 zie je in Capelle
langs de ’s-Gravenweg de kilometerpalen 31, 32 en 33
aangegeven, oplopend in de
richting Gouda. De laatste
stond richting De Roode
Leeuw nabij ’s-Gravenweg
359, de ‘Kastanjehof’.

‘De ‘s-Gravenweg tussen Kralingen en Gouda was zo’n
(commissie)wèg; alleen daar
De ‘Kastanjehof’, ’s-Gravenweg 359.
staat nog één oude kilometerFoto: Eva Obbes, collectie HVC-Beeldbank.
paal van exact hetzelfde model
in een voortuin in Capelle a/d
lJssel en één in de oudheidkamer van Nieuwerkerk a/d IJssel.’ Dat schreef Flip
Werner in maart 2009 in een artikel over eendere gietijzeren kilometerpalen
langs de Vliet. Wie weet waar minstens deze ene Capelse paal nu staat?

De HVN verkreeg in de jaren 90 subiet kilometerpaal 35 uit de ’s-Gravenwegberm door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel te wijzen op de ver naar de
sloot overhellende stand. Hij stond ter hoogte van slachterij Boer aan de overkant van de weg. Het nulpunt van die kilometrering bleef nog een raadsel, maar
uit publicaties over zulke palen bij Leidschendam, Delft
Kilometerpaal 35.
en Woerden vermoedde men al wel de Haagse herkomst
Foto: Adri den Boer. van het gietijzeren object zelf. In Den Haag staan zulke
palen intussen op de gemeentelijke monumentenlijst!
De website www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/leidsestraatweg geeft er meer van:‘… gietijzeren palen van de Haagse ijzergieterij “De Prins van Oranje”.
Het nummer op de paal verwijst naar het aantal kilometers afstand vanaf het centrum van Den Haag. (…) Daarnaast hebben de palen een zeldzaamheidswaarde: in
Zuid-Holland staan anno 2011 nog slechts 12 gietijzeren
kilometerpalen. Daarbuiten zijn ze in Nederland onbekend.’
Adri den Boer,
secretaris Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN)
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reACTies OP rAADPLAAT (2)

Op Raadplaat 2 (HVC-Nieuwsbrief, jrg. 30, nr.1, voorjaar 2016, blz. 35)
werd mondeling en per mail door meerdere lezers van ons kwartaalblad
gereageerd. Het ging om een foto van de Wilhelminastraat en de Willemstraat in de Oude Plaats, een plek die door bijna allemaal werd herkend. Twee e-mailers - Alie Verkaik en Wout Visser - bleken de buurt
heel goed te kennen.

Alie Verkaik: “Hier
zien we de Wilhelminastraat in de Oude
Plaats. In het derde
huis van links, ben ik in
1946 in de bedstee van
de voorkamer geboren.
Vanaf het hoekhuis hebben de volgende families gewoond: Valk, Van
Erkel, Verkaik, Boon,
Koolmees en Verkaik.
Het rijtje links stond
aan de Willemstraat.
Op de hoek woonde de
Foto: Han van Senus, collectie HVC-Beeldbank.
familie Neven, dan de
families Luchtmeijer,
Koolmees en aan het einde Verduin. De daken links van deze huisjes, zijn van
de nieuwbouw aan de Burgemeester Verloopstraat. De foto moet na 1958 gemaakt zijn. Later zijn de huizen aan de Wilhelminastraat en de Willemstraat
gesloopt en kwam er nieuwbouw voor in de plaats. Volgens mij is de foto genomen vanuit de bovenverdieping van een woning aan de Emmastraat. Rechts is
namelijk tuin met schuur te zien van Eeuwout Koolmees, de opa van Sientje en
Dick Koolmees (zij woonden in de Wilhelminastraat op nr. 11, ons gezin op nr.
7). Opa Koolmees handelde in petroleum en reed met een kar langs de huizen.
Ik heb met veel plezier in deze buurt gewoond. Een nieuw en modern huis in de
Frans Halsstraat was de reden van ons vertrek in 1958. Van mijn broer Jan
(1932) en mijn zuster Klaasje (1937) heb ik ooit vernomen, dat in de oorlog de
naam van de Wilhelminastraat op last van de Duitse bezetter gewijzigd werd in
Slotstraat.”

Wout Visser: “Deze foto is van de huizen met oneven huisnummers aan de
Wilhelminastraat in de Oude Plaats. Zelf woonde ik op Wilhelminastraat 2, het
hoekhuis van blokje van 8 er tegenover. De schuur op de voorgrond rechts
hoort bij het huis van de familie Neef, Julianastraat 9. Wanneer het erg hard
regende stoomde het water hier zo onder de deur door naar binnen”.
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Woningen Wilhelminastraat en Willemstraat
De bouwvergunning voor de 6 woningen Wilhelminastraat 3 t/m 13 werd begin
maart 1910 aangevraagd door scheepsbouwer J. Teeuwen en verleend op 29
maart 1910. De woningen werden twee aan twee opgeleverd: de nummers 3 en
5 op 22 juli 1910, de nummers 7 en 9 op 10 augustus 1910 en de nummers 11
en 13 op 1 september 1910. Ook de woningen aan de Willemstraat 2, 6 t/m 8
werden gebouwd voor rekening van Teeuwen, die daarvoor op 2 mei 1914 vergunning kreeg. Alle genoemde woningen werden eind jaren ‘70 gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouw, te weten een blokje van acht met als adressen
Wilhelminastraat 1, 3 tot en met 13a.
Paul Weyling

rAADPLAAT (3)

Wie weet waar deze foto is gemaakt en kan meer vertellen over dit huisje.
Schrijf naar HVC, t.a.v. de Beeldbank, Postbus 136, 2900 AC Capelle aan
den IJssel of mail naar beeldbank@capelleinbeeld.nl t.a.v. Paul Weyling.
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De ACACiA’s

In het S.G.A. Doorenbosplantsoen, de groene kern van het sinds 2004 beschermd dorpsgezicht Oude Plaats, staan nog twee acacia’s van de zes
die hier bij de aanleg in 1928 zijn geplant. De overige vier zijn rond 1950
gerooid. Aris Molenaar (Aris Teunis, 1924-2005) - de allereerste medewerker van de Capelse plantsoenendienst - en de doodgravers Boudewijn
Huisman (1912-1990) en Zeger Verwaal (Zeger Arie, 1888-1972) voerden
dit karwei uit in opdracht van de toenmalige chef, die de acacia’s maar
lelijke bomen vond.

Toevallig was er de avond na het kappen van de vier bomen een raadsvergadering in het nabijgelegen gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Raadsleden, op weg
naar die vergadering, zagen bij het passeren van het plantsoen tot hun verbijstering en verontwaardiging de acacia’s omver liggen. Ze konden in de raadsvergadering burgemeester Jacob van Dijk (1911-1999) - eerste burger van Capelle aan den IJssel van 16 augustus 1948 tot 1 juli 1974 - meteen om opheldering vragen. Deze zei van niets te weten, maar het de volgende dag te zullen
onderzoeken. De andere morgen - Molenaar, Verwaal en Huisman waren nog
maar net begonnen met de voorbereidingen voor het kappen van de laatste twee
acacia’s - kwam de burgemeester woedend op hen af. “Willen jullie hier onmiddellijk mee ophouden”, brieste hij de mannen toe, die enigszins geschrokken direct stopten met het uitvoeren van het laatste deel van de vernietigende
opdracht van hun chef. De laatste twee acacia’s uit het oorspronkelijke ontwerp
van oud-Capellenaar en internationaal erkend en bekend boomdeskundige Simon Doorenbos (Simon Godfried Albert, 1891-1980) waren daarmee gered.
Hoe het met de chef van de gemeentelijke plantsoenendienst is afgelopen vertelde het verhaal niet. Op zijn minst en ongetwijfeld, zal hij van burgemeester
Van Dijk een reprimande hebben gekregen. Het gemeentebestuur was namelijk
erg zuinig op haar als eerste aangelegde plantsoen. Niet voor niets mocht het
gras in die tijd niet worden betreden en was de tegenwoordig openbare historische ‘tuin van de buurt’ toen volledig omzoomd met een metalen gaashekwerk.
Paul Weyling

Ansichtkaart van het S.G.A.
Doorenbosplantsoen, uitgegeven
door de Capelse kruidenier Teun
den Toom (Teunis Izaak, 19131999). Collectie: Paul Weyling.
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GezOCHT GrAMMOfOONPLAAT
MeT ‘HeT LieD VAN CAPeLLe’.

De HVC is op zoek naar een grammofoonplaat met daarop ‘Het lied van
Capelle’. Tekst en muziek van dit zangstuk waren van Aa Ga Hagtingius
(Alida Geertruida, 1906-????), onderwijzeres aan de openbare school
voor Uitgebreid Lager Onderwijs J.C. de Glopper. Ook haar broer Rejerus Hagtingius (1902-1962), onderdirecteur van de Christelijk MMS in
Rotterdam, droeg zijn steentje bij aan deze geïnspireerde lofzang op Capelle aan den IJssel.

De grammofoonplaat werd op donderdag 24 oktober 1957 opgenomen in wijkcentrum ‘Het Anker’, Doormanplein 32 in Capelle-West. De tekst van ‘Het
lied’, waarvan de eerste regel luidde ‘Aan de boorden van de Yssel, waar de
klop der werven klinkt!’, werd eerder afgedrukt op pagina 55 van HVCNieuwsbrief, Jaargang 29, nummer 2, zomer 2015. Aan de opname werkten
mee: Wim Roggeveen, tenor, Annie Minnaar, alt, een gelegenheidskoor van
leerlingen van de openbare school voor Uitgebreid Lager Onderwijs J.C. de
Glopper en de eerder genoemde Rejerus Hagtingius, die op de piano de zang
begeleidde. Twee accordeons, ter versterking van de pianobegeleiding, werden
bespeeld door Bep Doorn en Koos Wijnholt, eveneens leerlingen van de J.C. de
Glopperschool. Aa Ga Hagtingius had bij de opname de algehele leiding, terwijl
de techniek in handen was van Studio Peekel, een bekende Rotterdamse platenfirma. De prijs van de door Peekel met de hand vervaardigde en onbreekbare 78
toerenplaat was destijds ƒ 11,50 (€ 5,22) en kon worden besteld bij de afdeling
Bevolking van de gemeente of de J.C. de Glopperschool.
Op de B-kant van de plaat was het lied ‘Een stille zomermiddag’ te beluisteren.
Ook dit nummer werd gezongen door tenor Wim Roggeveen en op de piano

Wijkcentrum ‘Het Anker’
(1957-2005), bij de opening
in februari 1957 nog trots
de ‘Capelse Schouwburg’
genoemd.
Foto Maarten Visser,
collectie HVC-Beeldbank.
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begeleid door Rejerus Hagtingius. Een zogenaamde tegenmelodie werd
gespeeld op de blokfluit door vijf leerlingen van de J.C. de Glopperschool: Aart
Ballegooyen, Tonnie Boudestein, Nel Hol, Pim Kraaij en Huib Uitenbogaart.
Ook van dit lied was de tekst en muziek van de hand van ‘mejuffrouw
Hagtingius’.

Lokaal cultuurgoed
Burgemeester Van Dijk (Jacob, 1911-1999) was zeer in zijn schik met ‘Het lied
van Capelle’. Zodanig, dat hij in de gemeenteraadsvergadering van 6 mei 1957,
vijf maanden voor de plaatopname, ‘het volkslied van Capelle’ al onder de aandacht van de raadsleden bracht. ‘Mejuffrouw Hagtingius’ werd in diezelfde vergadering “hartelijk bedankt voor hetgeen zij in deze gedaan had”. Van Dijk
zegde haar daarbij toe, na de verschijning van ‘Het Lied’ in druk, de nodige
exemplaren ruim over alle scholen in Capelle te zullen verspreiden. De hymne
werd daarna niet alleen op de lagere scholen in Capelle en Kralingseveer gezongen, maar stond ook prominent op het repertoire van Capelse zangkoren.
Daarnaast werd het ‘vaste prik’ door de jeugd gezongen tijdens de traditionele
aubade op Koninginnedag bij de muziektent van ‘Eendracht Maakt Macht’ aan
de Plantsoenstraat. Helaas behoort ‘Het Lied van Capelle’ niet meer tot de liederenschat van de gemiddelde Capellenaar. Echter wel, zo is zeker, tot ‘ons’
lokaal cultuurgoed.

Mejuffrouw Hagtingius
Wat weten we van ‘mejuffrouw Hagtingius’? Alida Geertruida Hagtignius werd
geboren op vrijdag 2 november 1906 te Nijmegen als dochter van Rejerus
Hagtingius en Aaltje Smit en groeide op in Amsterdam. Aa Ga begon haar loopbaan in het onderwijs medio april 1921, als kwekeling op de dagopleiding aan
de Rijkskweekschool in Apeldoorn. Nadat Aa Ga daar half juni 1925 examen
deed, keerde zij als gediplomeerd onderwijzeres met de aantekening ‘nuttig
handwerken’ terug in Amsterdam. Daar kon ‘mejuffrouw Hagtingius’ meteen

Openbare Lagere School
‘West’, 3 mei 1956. Foto:
P. Damsteegt/collectie
HVC-Beeldbank.
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aan de slag op een lagere school, terwijl in de avonduren werd begonnen met
het studeren voor de hoofdakte LO. Een pittige opleiding die op 3 augustus
1927 met een goede uitslag werd afgerond. In augustus 1929 nam Aa Ga deel
aan het examen voor de ‘Akte van Bekwaamheid in de Hoogduitsche taal L.O.’,
om precies vijf jaar later opnieuw met succes een proeve af te leggen voor eenzelfde akte maar dan voor het Middelbaar Onderwijs. Na een aantal keren van
school te hebben gewisseld, werd de nog steeds in Amsterdam wonende ‘mejuffrouw Hagtingius’ op 17 september 1939 in haar woonplaats benoemd als ‘lerares’ aan de 2e openbare huishoudschool. Begin 1940 ging zij aan het werk op
een onbekende school in Den Haag, om in maart 1944 te verhuizen naar het
Gelderse Brummen.

Niet helemaal zeker is of Aa Ga daar ook voor de klas heeft gestaan. Zeker is in
ieder geval wel dat zij tussen mei 1947 en mei 1955 in achtereenvolgens Den
Haag, Amsterdam, Huizen en Rotterdam verbleef. Nog wonende in Huizen trad
zij op 1 januari 1953 in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel als onderwijzeres aan de openbare lagere school West (OLS II). Vanwege de woonplicht
voor ambtenaren moest ook Aa Ga, die sinds november 1953 in Rotterdam
woonde, naar Capelle verhuizen. In verband met de heersende woningnood kon
dat niet meteen worden geregeld. Verhuisd werd er namelijk pas in mei 1955,
toen voor haar één van de 80 splinternieuwe bejaardenwoningen aan de
Rozenburcht beschikbaar kwam. Drie jaar na haar voorlopige aanstelling, op 1
februari 1956, kreeg ‘mejuffrouw Hagtingius’ een vaste aanstelling. Kort daarna verliet ze de OLS II, om geheel onverwacht aan de slag te gaan als lerares
Duits op de nog jonge openbare school voor Uitgebreid Lager Onderwijs, die in
januari 1957 de naam ‘J.C. de Glopper-school voor ULO’ kreeg. Deze voorloper van het huidige IJsselcollege werd opgericht op 1 september 1954 en ging
in eerste instantie van start in het CJV-gebouw aan de Kerklaan, om daarna te
verkassen naar de 2e verdieping van het op 15 november 1954 officieel geopende splinternieuwe gebouw van de Openbare Opleidingschool ’t Slot (OLS I en
Ulo) aan de Rozenburcht. In de zomer van 1956 werd de ULO uitgebreid met
De noodgebouwen van de
‘J.C. de Glopper-school
voor ULO’ aan de Slotlaan.
De foto is gemaakt in mei
1962, in de periode dat de
kleuterschool ‘Prinses Margriet’ hier was gevestigd. Op
de achtergrond het winkelcentrum Slotplein in aanbouw. Foto: P. Damsteegt,
collectie HVC-Beeldbank.
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een noodgebouw met drie klaslokalen
aan de Slotlaan, in 1957 gevolgd door
nog een noodgebouw met 2 lokalen.

Op 12 september 1958 werd aan de
Rozenburcht, direct ten westen van de
OLS I, de 1e paal geslagen voor een
geheel nieuw en eigen schoolgebouw.
Dit gebouw kon in september 1959 in
gebruik worden genomen, maar werd
in juni 1966 al weer verlaten vanwege
een verhuizing naar een nieuw schoolgebouw aan de Alkenlaan. ‘Mejuffrouw Hagtingius’, die in haar
‘Gloppertijd’ ook het hierbij geplaatste ‘Ons Schoollied’ schreef, diende
deze J.C. de Glopper-school tot 1
januari 1963, maar verhuisde in mei
1960 al naar Gouda. Vandaar is ze met
onbekende bestemming vertrokken.
Wel, zo kon worden vastgesteld woonde ze in september 1964 vermoedelijk
in ‘De Stulp’ in Baarn en in januari
1966 in Berkhout (NH). Verder ontbreekt van ‘mejuffrouw Hagtingius’,
de schrijfster en componiste van het
‘Lied van Capelle’, ieder spoor.
Paul Weyling

ONS SCHOOLLIED

Wij meisjes en jongens
van de J.C. de Glopperschool,
Wij werken veel uren
maar hebben ook pret en jool!
Wir schreiben und lernen
Translations, ah si bon!
And ever we should tell us:
Courage, nous prenens!

Wij leren naast talen
veel vakken nog er bij.
Wij gooch’len met letters
reek’nen vlot met x en ij,
en debet en credit
in grootboek en journaal,
Wij boeken steeds maar posten
en ’t is in orde, allemaal!
En als dan na maanden
het werken wat verveelt,
rep’tities gemaakt zijn,
rapporten uitgedeeld!
Hup! één twee, daar gaat ie,
de laatste boekenvracht!
Good bye! adé dan! U.L.O.!
Vacantie ons tegenlacht!
Tekst en muziek:
Aa Ga. Hagtingius
Bewerkt door: R. Hagtingius

Het gebouw van de
‘J.C. de Glopperschool voor ULO’
aan de Rozenburcht, gezien vanaf de Ketensedijk.
Foto: P. Damsteegt,
collectie HVCBeeldbank.
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (14)
Voor het verhaal achter deze foto gaan we terug naar woensdag 12 juli
1961, toen ’s middags tegen 3 uur vanuit het zuidwesten naar het noordoosten een kort maar hevig noodweer over Capelle aan den IJssel trok.
Als gevolg van zware windstoten met een onwaarschijnlijk grote kracht,
viel tijdens het extreme weer de torenkraan van de reparatiewerf van
Vuyk & Zonen’s Scheepswerven aan de Nijverheidstraat in het pikkedonker op de naastgelegen fabriek van stalen meubelen ‘Korsten, De Visser & Co NV’ (KVS). Ook een bij de scheepswerf voor de kant liggende
woonschuit van ‘Damco Scheepvaart Maatschappij NV’ werd getroffen.
De gevolgen waren rampzalig. Er vielen twee doden en acht gewonden,
terwijl de materiele schade in de tonnen liep.
Wat ging er mis?
Gealarmeerd door een heel snel naderende angstaanjagend inktzwarte lucht,
begon kraanmachinist Arie Offermans
(Arie Marinus Cornelis, 1906-1969)
vanuit zijn circa dertig meter boven de
grond bevindende kraandrijvershuisje,
de 42 meter lange arm van de 40 meter
hoge en 128 ton zware torenkraan in de
lengterichting van de zuidwestenwind
te draaien, toen een zware windstoot
zijn kraan aan het rollen bracht in de De omgevallen torenkraan op de fabrieksrichting van het stootblok. Aan het naar hal van KVS en de woonark van Damco.
beneden gaan om de kraan met zware Foto: collectie HVC-Beeldbank en bewerkt
door Cees Hartmans.
pennen aan de kraanbaan vast te zetten,
zoals gebruikelijk bij slechte weersverwachtingen, kwam hij niet meer toe. Offermans probeerde nog door ‘tegenstroom’ te geven de rijdende kraan tot stilstand te brengen. Tevergeefs! Na onder hevig onweer en zware regenval ongeveer dertig meter te hebben gereden,
sloeg de kraan aan het einde van de kraanbaan met geweld tegen het stootblok.
Met als gevolg dat het onderstel van de torenkraan van de wielstellen brak en
met donderend geraas naar beneden kwam. Het torendeel viel op een woonark,
die in een inham aan de oostzijde van de werf voor de kant lag. De arm van de
kraan sloeg enkele seconden eerder door het dak van de direct naast de werf
gelegen fabriekshal van stalen meubelenfabriek Korsten, De Visser & Co NV
(KVS), Nijverheidstraat 120.
Personeel van het bedrijf, dat door de ramen van de toilet-wasruimte naar het
noodweer stond te kijken, zagen de op drift geraakte torenkraan op zich af komen en schreeuwden naar de collega’s in de fabriekshal dat ze weg moesten
wezen. Ze vluchtten daarna alle kanten op - wie nog kon, naar buiten - terwijl
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de kraanarm met het geluid van een hele zware blikseminslag dwars door het
dak naar binnen viel en brokstukken dak, hout, steen en staal in een grote stofwolk in het rond vlogen.

Doden en ravage.
Direct na de crash spoedde verbijsterd personeel van Vuyk en Machinefabriek
Olthof zich naar de zo ernstig getroffen buurman KVS. Ook de vrijwillige
brandweer, waarvan de meeste leden bij Vuyk in dienst waren, kwam ter plaatse. Het noodweer, dat minder dan een kwartiertje duurde, was inmiddels gepasseerd. Alleen regende het even nog heel zachtjes, korte tijd later scheen zelfs al
weer de zon. De gevolgen van kraancrash echter waren verschrikkelijk. Van de
25 werknemers in de montageafdeling raakten er door het verwrongen staal
van de kraanarm acht zodanig gewond dat zij voor behandeling naar een ziekenhuis moesten worden gebracht. Één van hen moest daar voor verpleging
achterblijven. Andere werknemers van KVS liepen door de rondvliegende
stukken dak en machineonderdelen – het gewicht van de zware kraanarm vermorzelde meerdere machines - lichte verwondingen op die door EHBO-ers ter
plaatse konden worden verbonden. Nadat de gewonden naar buiten waren gebracht werden de twee mannen gevonden die onder en tussen het staal van de
kraanarm bekneld waren geraakt. Ze moesten met een snijbrander worden bevrijd. Eén van de twee, de 18-jarige Kornelis Victor Celant uit Kampen was
toen al overleden, hij kreeg een zwaar bint op zijn hoofd. De andere, de 22-jarige Kampenaar Willem Cornelis Baldewijn Habits, overleed ernstig gewond
aan hoofd, rug en benen ’s avonds in het Bethesda ziekenhuis aan de Oostmaaslaan in Rotterdam-Kralingen. Van de acht gewonden kwamen er vijf - H.
van Dijk, H. Hendriks, K. van ’t Hof, A. Visscher en G. de Vente - uit de stad
Kampen in noordwest Overijssel. Omdat KVS volgens plan ergens in augustus
1961 naar deze oude Hanzestad zou verhuizen werkten ze tijdelijk in Capelle
om het bedrijf te leren kennen. De drie andere gewonden waren de Capellenaren P. Hartman, E.B. Heinse en T. Sprenger de Rover.

Getroffen woonark.
Kraanmachinist Offermans zat nog in het kraandrijvershuisje toen de kraan
omviel. Gelukkig voor hem raakte de kraanarm eerst de grond, waardoor de val
enigszins werd gebroken. Zo’n 3 meter boven het IJsselwater, naast de fabriekshal, bleef de cabine hangen. Offermans slaagde erin eruit te klimmen en
op het dak van de woonark te springen. Vandaar waadde hij door water van de
rivier naar de kant, wonder boven wonder slechts gewond aan zijn rechterarm
en linkerhand. In de getroffen woonark, die werd bewoond door schipper
C.S.H. Augustinus (Cornelis Sophius Hendrik, 1913-1978) en zijn echtgenote
A.M. Veenstra (Aaffien Maria, 1915-1971), raakte niemand gewond. De schippersvrouw was op het moment van de crash alleen thuis en zat met haar hondje in een hoek van de woonkamer toen de draaikans en het verticale deel van de
kraan achter haar op de woonschuit neerviel. Het echtpaar Augustinus woonde
in de ark in afwachting van het voltooien van de reparaties aan hun schip, de
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De woonark van
Damco klem tussen
de rivierbodem en
het verticale deel
van de omgevallen
torenkraan.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank,
met dank aan
schenker Wout van
den Heuvel.

‘Damco 49’ die op 3 februari 1961 bij hoog water en in dichte mist op de Rijn
tegen een pijler van de Oberkasselerbrug bij Düsseldorf was gevaren en gezonken. Het sleepvrachtschip, dat geladen was met rollen staaldraad en autocarrosserieën, werd woensdag 15 februari gelicht en provisorisch gedicht naar Vuyk
gesleept om te worden hersteld en verbouwd tot sleeptankschip.

Zowel in Capelle als in Kampen was men diep onder de indruk van het overrompelende karakter en de enorme kracht van de windhoos, die ook elders in
het land een spoor van vernieling achterliet en slachtoffers maakte. Ook werd
op het nieuws dat er als gevolg van het korte hevige noodweer bij KVS twee
doden waren gevallen met grote verslagenheid gereageerd. In beide gemeenten
leefde men enorm mee met slachtoffers en nabestaanden en het bedrijf KVS,
dat op het moment van de kraancrash enkele weken voor de verhuizing naar
Kampen stond. Al snel na de ontgoochelende gebeurtenis werden de voorbereidingen voor de verplaatsing van het bedrijf weer opgepakt. In augustus was het
zover dat kon worden verhuisd en de productie van stalen meubelen hervat. De
in september 1961 geplande feestelijke opening van de nieuwe fabriek in Kampen ging om begrijpelijke reden niet door. Vuyk liet in dezelfde periode door
de Rotterdamse firma Hensen een nieuw torenkraan plaatsen en kocht het door
‘Korsten, De Visser & Co NV’ verlaten terrein om daarmee haar reparatiewerf
uit te breiden.
Geraadpleegde bronnen:
- Verdwenen Scheepshellingen. Ruim drie eeuwen scheepsbouw
in Capelle aan den IJssel. Ger Mulder en Paul Weyling.
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Stadsarchief Kampen.
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Paul Weyling

De stalen meubelenfabriek van Korsten, De
Visser & Co (KVS) startte haar activiteiten
rond 1924 als Machinefabriek Korsten &
De Visser aan de Keerweerlaan 25 in het
centrum van Rotterdam. In 1931 verhuisde
het bedrijf naar de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Ondanks de economische crisis in die tijd groeide het bedrijf, dat zich
inmiddels geheel had toegelegd op de faLuchtfoto van het KVS-complex aan de
bricage van stalen meubelen, daar al snel Nijverheidstraat 120. Foto: collectie HVCuit haar jas. Daarom werd in het najaar van
Beeldbank.
1933 aan de Nijverheidstraat in Capelle
aan den IJssel een stuk buitendijks industrieterrein gekocht. Het betrof het voormalige
terrein van achtereenvolgens de scheepswerven van Hoogendijk en Oudenaarden, de
Zuid-Hollandse Glasblazerij en Houthandel A. Visser. Het was burgemeester Jan Verloop (Johannis, 1882-1958) die daar op zaterdag 13 januari 1934 de 1e paal sloeg voor
een nieuwe fabriekshal, welke werd gebouwd tegen een kleiner reeds bestaand fabrieksgebouw, waarbij KVS ook nog eens 35 arbeiderswoningen wilde bouwen. Voor
die woningen werd echter geen vergunning verleend. Die kreeg men wel voor de uitbreiding van het kantoor in 1936 en met de uitbreiding van de fabriekshal in 1937 had
het gemeentebestuur ook geen probleem. Een volgende uitbreiding van fabriek en kantoorgebouw in 1941, kreeg niet alleen de goedkeuring van burgemeester Verloop, maar
ook die van het kort na de overgave van Nederland aan de Duitsers op 15 mei 1940 opgerichte ‘Regeeringscommissariaat voor den wederopbouw’. Twee jaar na de oorlog
werd een tijdelijk houten loods gebouwd, terwijl vanwege een toename van exportopdrachten in 1948 de montagehal moest worden uitgebreid.
De voorbereidingen voor een volgende uitbreiding waren reeds in gang gezet toen het
1e rapport van de op 18 februari 1953 naar aanleiding van de watersnoodramp ingestelde Deltacommissie uitkwam. Een gevolg van de in de rapportage als zeer urgent beschouwde dijkversterking was dat een deel van het KVS-complex moest worden gesloopt. Direct nadat dit bekend werd, vroeg de directie van KVS aan de gemeentebesturen van Capelle- en Krimpen aan den IJssel of zij wellicht grond beschikbaar hadden
voor de bouw van een nieuwe fabriek. Helaas voor KVS konden beide IJsselgemeenten
niet aan de vraag voldoen. Vrijwel meteen na dit bericht kreeg KVS aanbiedingen van
andere gemeenten waaronder Irnsum, Meppel en Kampen. Het werd de laatste, waar
18.000 m² grond werd gekocht met een optie voor nog eens 5000 m². De nieuwe fabriek in de oude Hanzestad, die in augustus 1961 in gebruik werd genomen, werd 20%
groter dan die in Capelle. In de loop der jaren werd KVS, die tot de eerste gangmakers
van de industrialisatie van Kampen behoorde, al snel een echt en succesvol Kamper bedrijf. Helaas ging het in de eerste helft van de jaren ’70 minder goed met het bedrijf en
is het onder de naam B.V. K.V.S. v/h Korsten, De Visser & Co in 1975 failliet gegaan.
Paul Weyling
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Gemeentelijk monument 37
Nijverheidstraat 423

Oorspr. functie:
Huidige functie:
Omschrijving:

Groenaanleg:
Bijzonderheden:
Motivatie:
Bouwjaar:

Foto: Paul Weyling.
.

Begraafplaats
Begraafplaats (gesloten)
Begraafplaats op rechthoekig terrein,
symmetrisch opgezet met breed middenpad
Plantsoenstroken, haag, diverse hoge bomen.
Vooraan enkele zeer markante graven uit begin 20ste eeuw,
met decoraties/ zerken uit hardsteen. Opvallende zerk met
gebroken zuil, door krans omgeven. Een andere zerk met
smeedijzeren kettingen tussen hardstenen palen.
Monument voor de gevallenen 1940.
Waardevol als rustgevend en groen element in sterk
veranderende omgeving. Van lokaal-historisch belang als
oude begraafplaats, meerwaarde door aanwezigheid van
enkele fraaie grafmonumenten uit het begin
van de vorige eeuw.
1874
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CAPeLse MONuMeNTeN
door Paul weyling

beGrAAfPLAATs NiJVerHeiDsTrAAT 423

Van oudsher werden overledenen begraven in de kerk of op het kerkhof
bij de kerk. Zo ook in Capelle aan den IJssel, waar in het koor van de
Dorpskerk nog restanten van oude grafstenen aanwezig zijn. Een document van 16 juni 1669 laat zien dat er onderscheid was tussen de graven
in het koor en die in het schip van de kerk. Bewaarde grafboeken (15911828) vermelden de namen van hen die in de kerk of op het naastgelegen
kerkhof begraven zijn. Het Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 verbood met ingang van 1 januari 1829 het begraven in de kerk. Gemeenten
werden tegelijkertijd verplicht een begraafplaats in te richten buiten de
bebouwde kom. In Capelle zou echter voorlopig het bestaande kerkhof
bij de Dorpskerk als ‘Burgelijke Begraafplaats der Gemeente’ worden ingericht.

De Burgelijke Begraafplaats der gemeente Cappelle
en het Slot te Cappelle op d’IJssel.
Bij acte van 10 september 1828 kwamen de kerkvoogden met het Capelse gemeentebestuur overeen een deel van het kerkhof bij de kerk voor ƒ 500,(€ 227,27) in eigendom aan de gemeente af te staan en daar een ‘Burgelijke
Begraafplaats’ in te richten. Daarnaast werd het zogenaamde ‘benenhuis, voorheen gebruikt als spuithuis, alsook onder meer voor baren, doodskleden,
schoppen en spaden’ overgedragen. Voor de
te derven begrafenisopbrengsten ontving de
kerk als schadeloosstelling een bedrag van
ƒ 130,— (€ 59,09) per jaar. Voor het luiden
van de klok bij een begrafenis mochten eveneens kosten in rekening worden gebracht.

Naast het koor van de Dorpskerk ligt nog altijd de
grafsteen van Dirk Kley (1777-1856), burgemeester
van Capelle aan den IJssel van 1811 tot 1849.
De steen van Capelle’s eerste burgemeester is de
enige nog tastbare herinnering aan het kerkhof bij
de kerk.
Foto: Paul Weyling, collectie HVC-Beeldbank.
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In het eerste jaar van de ‘Burgelijke Begraafplaats’ bij de kerk zijn daar 36
overledenen ter aarde besteld, waarvan de meeste in de 4e klasse. ‘Het Register houdende aanwijzing der Lijken en Klassen, waarin dezelven van den 1e januari 1829 af, en vervolgens zijn begraven op de ‘Burgerlijke Begraafplaats
der Gemeente Cappelle en het Slot te Cappelle op d’IJssel. Bevatte: Namen
den overledenen Plaats van begraving ingedeeld in klassen met de letters A, B,
C’. Op 1 augustus 1874 is deze begraafplaats gesloten, waarna de grond tegen
restitutie van de eerder betaalde koopsom weer aan de kerkelijke gemeente
werd overgedragen. De kerkvoogden en notabelen ontvingen van burgemeester
en wethouders hierover een ‘dienstbrief’, gedateerd 20 augustus 1874. De aanwezige graven bleven, zoals in 1828 bepaald, gedurende nog 20 jaren onaangeroerd. Naast het koor van de Dorpskerk ligt nog steeds de zerk van Dirk Kley
met als opschrift: “De dankbare ingezetenen, Dirk Kley, Ridder der orde van
den Ned. Leeuw, Oud Burgemeester van Cappelle op d’IJssel. A 1856”.

De Algemeene begraafplaats Nijverheidstraat te Cappelle op d’IJssel
Vanaf 3 november 1873 lagen een bestek en tekeningen ter inzage voor een
nieuw aan te leggen begraafplaats aan de Nijverheidstraat. Aanbesteding, voor
het leveren van het benodigde zand, aardewerken, het bouwen van een lijkenhuis met bergplaats, ijzeren afsluithek en enige rasterwerken, vond plaats in het
gemeentehuis op 12 november 1873. Op 15 maart 1874 werd het geheel opgeleverd, waarna de begraafplaats op 1 mei 1874 in gebruik kon worden genomen. In februari 1893 is er een aanbesteding geweest voor een uitbreiding. De
opdracht ging naar de firma Rolloos uit Capelle. In 1922 werd de begraafplaats
wederom uitgebreid en vastgelegd dat ‘De algemeene begraafplaats is verdeeld
in vier klassen, benevens een gedeelte waarop het recht van begraven van onbepaalden tijd kan worden verkregen. De klassen zijn van elkander gescheiden
door heesters. De verdeeling der klassen in graven is aangewezen door paaltjes, deels voor zien van letters, deels cijfers’.

De groene toegangspoort tot de
graven, 5 mei 1953.
Foto: P. Damsteegt,
collectie HVCBeeldbank.
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De begraafplaats in
mei 1953 met links
en rechts de graven
van de 1e klasse,
voorbij het oorlogsmonument en de
heesters de graven
van achtereenvolgens de 2e, 3e en
4e klasse.
Foto: P. Damsteegt,
collectie HVCBeeldbank.

In oktober 1954 begon de gemeente met een onderzoek dat moest uitwijzen of
het wel of niet mogelijk was de begraafplaats uit te breiden. Verschillende instanties hielden zich ermee bezig maar tot een raadsvoorstel kwam het niet.
Uitbreiding bleek namelijk niet mogelijk vanwege reservering van het ach- Grafmonumenten van de ‘stichters der Van
tergelegen terrein voor de aanleg van Cappellen Stichting’: Johannes Nolen Wzn.
een verkeersweg en tweede waterke- (1847-1895) en Anna Maria van Cappellen
ring (Algeraweg). Vanwege het tekort (1860-1893). Onder de steen rechtsonder,
het graf van Adrianus van Cappellen
aan ruimte voor nieuwe graven werd
(1817-1890), de vader van Anna Maria.
daarom in de jaren 1963, 1965, 1966,
Foto: Paul Weyling.
1968 door de gemeente besloten de 3e
klasse aan de oost- en westzijde van
de begraafplaats te ruimen. In 1970 en
’72 werd de 2e klasse aan de westzijde
geruimd t.b.v. de 3e klasse. Vandaar
dat er behalve in het voorste deel van
de begraafplaats (de 1e klasse), weinig
oude graftekens bewaard zijn gebleven. Op 1 mei 1974 werd na het gereedkomen van de begraafplaats
‘Schollevaar’ de Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat gesloten.

Gemeentelijk monument
De Algemene Begraafplaats aan de
Nijverheidstraat werd in 2004, dan 130
jaar oud, aangewezen als beschermd
gemeentelijk monument. De motivatie
voor de aanwijzing luidde als volgt:
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‘Waardevol als rustgevend en groen element in een sterk veranderde omgeving.
Van lokaal historisch belang als oude begraafplaats, meerwaarde door aanwezigheid van enkele fraaie grafmonumenten uit het begin van de vorige eeuw’.
De bescherming gold voor de gehele begraafplaats, zoals de indeling, de groenaanleg en de grafzerken. Ook de aanwezigheid van het monument ter nagedachtenis aan de Capelse militairen ‘die vielen’ in de meidagen van 1940 en bij
de strijd in Nederlands-Indië in de jaren veertig was een belangrijke reden voor
bescherming van de begraafplaats.
De begraafplaats Schollevaar

Al in 1962 startte de gemeente Capelle aan den IJssel met de voorbereidingen
voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats. In een eerste instantie werd een
plan gemaakt voor een begraafplaats op de hoek van de Oude Laan (de huidige Slotlaan) en de voormalige spoorbaan Rotterdam-Utrecht (de huidige
Abram van Rijckevorselweg). Dit plan werd al gauw verlaten om woningbouw op het beoogde terrein, nu bekend als Merelhoven en Merellaan-west,
te kunnen realiseren. De gemeenteraad stelde vervolgens op 6 april 1964 het
bestemmingsplan ‘Zevenkamp’ vast, waarin opgenomen een nieuwe begraafplaats aan de oostkant van de Schollevaartseweg, tussen de spoorbaan en de
Hoofdweg. De benodigde grond werd gekocht van 3 particulieren, waaronder
de boerderij ‘Zevenkamp’ van Arie van der Dussen. Op 19 augustus 1966
bracht de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem een eerste
ontwerpplan ter kennis aan het gemeentebestuur, waarna op 4 december 1967
de gemeenteraad het benodigde krediet beschikbaar stelde. Op 11 november
1968 kreeg de Heidemaatschappij de opdracht voor het realiseren van de eerste fase van het plan.

De gemeenteraad besloot op 4 februari 1974 de begraafplaats ‘Schollevaar’ te
noemen. Op 1 mei 1974 werd de begraafplaats in gebruik genomen. Het
adres veranderde in de eerste helft van de jaren tachtig van Schollevaartseweg in Burgemeester Schalijlaan. Vanwege de nadelige exploitatie besloot de
gemeenteraad op 2 februari 1987 de begraafplaats te privatiseren en deze
voor een periode van 99 jaar in erfpacht te geven aan de ‘Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaart i.o.. Bij Koninklijk Besluit van 19 november 1987 werd aan de gemeente ontheffing verleend van
de verplichting om minstens één Algemene Begraafplaats te hebben. Op 1 januari 1988 was de privatisering, die in de landelijke pers veel aandacht kreeg,
een feit. De Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal discussieerden uitgebreid over de privatisering van de begraafplaats ‘Schollevaar’, waar in
1992 ook een crematorium in gebruik werd genomen. In 2014 werd de aula
en het crematorium opnieuw ingericht en uitgebreid met ontvangst- verzorging- en opbaarruimten.
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Oorlogsmonument
Het oorlogsmonument op de oude begraafplaats bestaat uit een vierzijdige
schuin oplopende zuil en vier liggende gedenkstenen, gesitueerd in een perk
van 2 meter breed en 4.80 meter diep. De zuil is 2 meter hoog en wordt inclusief het perk omgeven door acht vierkante betonnen paaltjes met daartussen
smeedijzeren kettingen. Aan de voet is in harde steen een helm (als symbool
van stalen kracht en hardheid) en een karabijn (als symbool voor moed en
kracht) uitgebeiteld. Het monument is een schepping van de Rotterdamse
steenhouwer Pieter Munne, die niet alleen tekende voor het ontwerp maar ook
zorgdroeg voor de uitvoering van het geheel. Het gedenkteken is geplaatst op
het graf van vier jonge Capelse mannen, die als dienstplichtig militair sneuvelden in de strijd tegen de twee grote Duitse legers die ons land op vrijdag 10
mei 1940 binnenvielen. Het zijn:
-

-

-

-

Cornelis Butter, geboren donderdag 4 december 1919 te Capelle aan den
IJssel, overleden vrijdag 10 mei 1940 te Delft, 20 jaar oud.
Hendrik van Gorkum, geboren vrijdag 17 juli 1914 te Capelle aan den IJssel, overleden vrijdag 10 mei 1940 te Mill (NB), 25 jaar oud.
Teunis Jongeneel, geboren zondag 4 maart 1917 te Capelle aan den IJssel,
overleden vrijdag 10 mei 1940 te Mill (NB), 23 jaar oud.
Jan van der Schelling, geboren zondag 25 juni 1911 te Rotterdam, overleden vrijdag 10 mei 1940 te Grubbenvorst (L), 28 jaar oud.
Het oorlogsmoment, gezien
op de westzijde.

Onder: een helm en een karabijn uitgebeiteld in de harde steen aan de voet van het
monument.
Foto’s: Paul Weyling.
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Cornelis Butter, de jongste en nog maar enkele weken ‘in dienst’, sneuvelde in
de omgeving van Delft, waar hij strijd voerde tegen Duitse luchtlandingstroepen die probeerden naar Den Haag op te rukken. Een zware klap op zijn hoofd
met de kolf van een karabijn maakte een einde aan zijn jonge leven. Hendrik
van Gorkum en Teunis Jongeneel werden door de Duitsers letterlijk achter hun
vurende mitrailleur vandaan geschoten in verdedigingsstellingen bij het NoordBrabantse dorpje Mill. Kogelgaten in hun helm waren daarvan stille getuigen.
Jan van der Schelling sneuvelde in een stelling langs de Maas bij Grubbenvorst, hij werd dodelijk getroffen door meerdere kogels in zijn buik en hart. De
vier waren gewone Capellenaren: Butter was ijzerwerker van beroep, de pas
getrouwde Van Gorkum koperslager, Jongeneel melkboer en Van der Schelling
elektrisch lasser. Zij werden na hun overlijden in eerste instantie begraven in
een zogenaamd ‘veldgraf’, op of nabij het slagveld. Op hun graf werd een eenvoudig houten kruis geplaatst met daarop in uit de hand geschilderde zwarte
letters hun naam en woonplaats. Op het kruis van Jan van der Schelling waren
daarnaast de woorden ‘de held van Grubbenvorst’ geverfd. Dit omdat hij zich
heel dapper en moedig had gedragen in de strijd tegen de veel beter bewapende Duitse indringers.

Op vrijdag 12 juli 1940 werden de stoffelijke overschotten van de gesneuvelde
Capellenaren vanuit Delft, Mill en Grubbenvorst naar Capelle overgebracht en
in vier verschillende kerkgebouwen binnen de gemeente opgebaard. Cornelis
Butter in het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag aan de Boezemstraat (nu Van Speykstraat), Hendrik
van Gorkum in de Gereformeerde Kerk aan de IJsselmondselaan (tot 1 augustus 1941 behorende bij Capelle aan den IJssel), Teunis Jongeneel in het kerkgebouw aan de Da Costastraat (na de annexatie van Kralingseveer door Rotterdam in 1941 Buffelstraat) en Jan van der Schelling in het kerkgebouw der
Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag ‘Rehoboth’, een voormalige boerderij aan de Nijverheidstraat 49 (vanaf 1941 IJsseldijk). Een dag later, zaterdag
De initiatiefnemers
van het monument:
v.l.n.r. C. Op den
Brouw, H. de Jong,
L. de Bode, S.
Buijs, burgemeester
J. Verloop, ds. J.
Kars, H. Wegeling
jr. en M. Visser:
Het comitélid L.
Stolk jr. ontbreekt
op de foto.
Foto: collectie
HVC Beeldbank.
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13 juli 1940, vond na het houden van een rouwdienst in elke kerk afzonderlijk,
de gezamenlijke herbegrafenis van de vier omgekomen Capelse soldaten plaats
op de Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat.

Het monument is gerealiseerd op initiatief van een burgercomité bestaande uit
ds. J. Kars (voorzitter), H. Wegeling jr. (secretaris-penningmeester), L. de
Bode, C. Op den Brouw, S. Buys, H. de Jong, L. Stolk jr. en M. Visser. Door
middel van een op 6 juli 1940 in Capelle aan den IJssel gehouden collecte werd
ten behoeve van het monument een bedrag van ƒ 953,- (€ 433,18), enkele honderden guldens meer dan geraamd, bijeengebracht. Het gemeenschappelijke
graf in de afdeling 1e klasse van de begraafplaats, evenals de ruimte voor het
monument, werd beschikbaar gesteld door het Capelse gemeentebestuur.

Zaterdag 12 oktober 1940 werd het monument op de gemeenschappelijke laatste rustplaats van de vier Capellenaren onthuld. Burgemeester J. Verloop sprak
daarbij onder andere de volgende woorden tot de initiatiefnemers van het monument: “Wij hebben Uw brief aan den Raad in den zak, waarbij U dit monument overdraagt aan de Gemeente. Ik geef u de verzekering, dat ik in deze doen
zal, wat mogelijk is. En uit volle overtuiging, durf ik reeds mede te deelen, dat
de Gemeente met groote blijdschap en erkentenis dit monument aanvaardt. En
dat zij in haar Notulen zal laten opnemen, dat altijddurend het onderhoud door
de Gemeente op zorgvuldige wijze zal plaatsvinden. En dat de bloembakken
zullen gevuld zijn, zoolang dat enigszins mogelijk is, wat de natuur betreft, met
die bloemen, die bij dit graf passen”.

Jan Kars en Henk Wegeling
Twee van de acht initiatiefnemers van het monument voor de gevallenen - dominee Jan Kars (1903-1942) en drukker Henk Wegeling (Hendricus, 18961944) - lieten later in de oorlog het leven vanwege hun rol in het ‘verzet’ tegen
de Duitse overheersing. Kars was lid van ‘De Leeuwengarde’ een verzetsgroep
die zich bezighield met sabotage en hulpverlening aan onderduikers en Joden
waarbij zijn pastorie een belangrijke rol vervulde. Dominee Kars werd verraden en in april 1942 gearresteerd. Na een verblijf in de gevangenis van Scheveningen, Kamp Amersfoort en de gevangenis in Utrecht werd hij op 27 novemGrafsteen van ds. Jan Kars op het
Nationaal Ereveld Loenen.
Onder:Fragment van gedenkteken op de fusilladeplaats bij Kamp Vught met de naam van
Henk Wegeling. Foto’s: Paul Weyling.
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ber 1942 op grond van ‘spionage, sabotage en vijandbegunstiging’ door de
Duitse bezetter ter dood veroordeeld en op 29 december 1942 te Leusden gefusilleerd. Henk Wegeling onderging op vrijdag 11 augustus 1944 hetzelfde lot.
Ruim twee maanden eerder kreeg hij het verzoek van verzetsman Bram van
den Bos (Abraham, 1918-1944) de op 30 januari 1943 door leden van de AntiRevolutionaire Partij (ARP) opgerichte illegale krant ‘Trouw’ te gaan drukken
voor Rotterdam en omgeving. Na enige aarzeling stemde hij in, in de wetenschap dat dit niet zonder risico was. Om het zetsel en papier elders op te halen
was een auto nodig. Eén van de opdrachtgevers, naar later bleek de verrader,
kende iemand die over een wagen beschikte en bereid was dit materiaal op te
halen en aan het Elandplein te bezorgen. Op vrijdag 16 juni werd alles keurig
afgeleverd waarna de volgende dag om een uur of twee de drukpers kon gaan
draaien. Enkele uren later werd er hard gebeld en tegen de deur geschopt en gebonsd. De Duitsers!! De verrader had zijn werk gedaan. Echtgenote Teuntje
Visser (1895-1978), die juist met zoon Wim (Willem Johannes, 1930-1967) boven aan de maaltijd zat, vloog naar beneden om haar man te waarschuwen. Die
zette de pers af, vluchtte naar buiten en probeerde vergeefs over de schutting
weg te komen. Het gehele pand was echter door de SD en SS omsingeld. Henk
Wegeling en de helpers van ‘het verzet’, onderwijzer Bram van den Bos en
drukker Rinus van Dijk (Marinus, 1898-1944), werden gearresteerd en via het
politiebureau aan het Haagsche Veer afgevoerd naar Kamp Amersfoort. Alle
drie kwamen ze uiteindelijk terecht in het beruchte SS-Kamp Vught, waar Van
Dijk wegens ‘Illegale Ausfertigung Hetzschrift Trouw’ op 10 augustus 1944
werd gefusilleerd en Wegeling en Van den Bos de volgende dag.

Naar beide verzetstrijders is het pad tussen de Nieuwe Westerkerk aan het Valeriusrondeel en de Ketensedijk genoemd. Over dit Kars-Wegelingpad voert op
4 mei de ‘stille tocht’ naar het de jaarlijkse dodenherdenking die wordt gehouden rond het oorlogsmonument op de oude algemene begraafplaats aan de Nijverheidstraat.

Nederlands-Indië
Tientallen jonge Capelse mannen vervulden in de jaren veertig van de vorige
eeuw hun plicht als militair in het toenmalige Nederlands-Indië. Drie van hen
sneuvelden in de strijd, een vierde overleed aan een ernstige ziekte op de dag
van zijn terugkeer in Nederland. Het zijn:
- Herman van der El, geboren zondag 7 juni 1925 te Capelle aan den IJssel,
o.v.w. sergeant, gesneuveld zaterdag 23 augustus 1947 te Tjiwidé (Java),
Nederlands-Indië, 22 jaar oud. Begraven op het Ereveld ‘Menteng Pulo’ te
Jakarta.
- Paulus van Gorkum, geboren woensdag 15 december 1920 te Capelle aan
den IJssel, beroepssoldaat in het KNIL, gesneuveld maandag 9 maart 1942
bij Bodjonegoro (Java), Nederlands-Indië, 21 jaar oud. Onbekend is waar
Van Gorkum is begraven.
- Dirk Groen, geboren maandag 1 februari 1926 te Capelle aan den IJssel,
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dienstplichtig wachtmeester, overleden dinsdag 3 augustus 1948 te Den
Haag, 22 jaar oud. Begraven te Rotterdam (Oud Kralingen).
- Jacobus Iedema, geboren vrijdag 16 juli 1926 te Capelle aan den IJssel,
o.v.w. soldaat, gesneuveld zaterdag 11 mei 1946 bij Bandoeng (Java) in Nederlands-Indië, 19 jaar oud. Begraven op het Ereveld ‘Pandu’ te Bandoeng.
In 1994 richtten de heren J.J. van Campen,
S.J. de Frétes en H.W. de Wit het comité
‘Oud- Indiëgangers’ op, met als doel een gedenkteken op te richten ter nagedachtenis
aan hen die in het voormalig Nederlands-Indië hebben gestreden. Op vrijdag 28 april
1995 was het zover dat bij het oorlogsmonument op de begraafplaats vier gedenkstenen voor de overleden Capelse Indiëgangers
konden worden onthuld.
Het monument aan de zijde van de gedenkstenen
van de overleden Indiëgangers.
Foto: Paul Weyling.

Oorlogsgraf Leendert Ment
Nabij de ontvangstruimte van de begraafplaats staat een groen bordje met de
tekst ‘Oorlogsgravenstichting’. Een aanduiding, dat zich op de begraafplaats
een oorlogsgraf bevindt dat wordt beheerd door deze stichting, die ook garant
staat voor het behoud ervan. Het gaat hier om het graf van Capellenaar Leendert Ment, die geboren is op dinsdag 22 november 1921 te Krimpen aan den
IJssel en 22 jaar oud overleden op dinsdag 12 september 1944 te Espenhain,
een plaats in Duitsland nabij Leipzig. Leendert was daar in het kader van de
Arbeitseinsatz als ‘Fremdarbeiter’(dwangarbeider) gedwongen te werk gesteld
in een Bruinkoolfabriek en verbleef daar in
een ‘Arbeitsziehungslager’ (werkopvoedingskamp). Hij kwam vermoedelijk in dit
kamp terecht vanwege een straf voor werkweigering, sabotage of een vluchtpoging. De
leef- en werkomstandigheden in een dergelijk kamp waren te vergelijken met die in een
concentratiekamp. Leendert verloor echter
het leven als gevolg van een geallieerd bombardement en werd daarna begraven op
‘Flug Muckern’, een begraafplaats in de omgeving van het kamp. Na de oorlog is op verHet oorlogsgraf van Leendert Ment.
Foto: Paul Weyling.
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zoek van zijn vader zijn lichaam overgebracht naar Nederland en vervolgens op
8 november 1949 hier herbegraven. Het graf van Leendert bevindt zich een
twintigtal meters links ten noorden van het oorlogsmonument. Op de grafsteen
staat: “Koninkrijk der Nederlanden, L. Ment. 22-11-1921/12-9-1944”.

Dodenherdenking
Op maandag 6 maart 1989 is door de gemeenteraad besloten voortaan de dodenherdenking bij het monument op de oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat jaarlijks te laten plaatsvinden. De dodenherdenking op 4 mei wordt vanaf die tijd ieder jaar georganiseerd door het gemeentebestuur. Daarvoor werd
de herdenking georganiseerd door onder andere de ‘Stichting Nationale Feesten Gedenkdagen’. Maandag 5 maart 1990, werd vanwege een toenemende belangstelling voor de herdenking het besluit genomen de ruimte rond het monument uit te breiden
en een tweede toegang aan te leggen.

Burgemeester Frank Koen onthulde samen met
veteraan Cor Visser een vrijheidsboom op de
begraafplaats. Foto: Paul Weyling.

Kranslegging bij de
dodenherdenking van
4 mei 1999 door burgemeester Joke van
Doorne. Foto: Peter
S. Molkenboer.
Kransen gelegd, bij de dodenherdenking 4 mei 2016. Foto:Paul Weyling.
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Nieuwe ontvangstruimte
Het uit 1874 stammende baarhuisje en berging werd in 1969 vanwege de ‘desolate toestand’ gesloopt en vervangen door een semi-permanent houten gebouwtje. Het college van B&W vond dat toen volstrekt verantwoord, omdat
naar het zich toen liet aanzien op het gereedkomen van een nieuwe dodenakker
nog minstens een jaar of vier moest worden gewacht. Ook na de ingebruikneming van een nieuwe, aldus het college, zou de oude begraafplaats nog gedurende vele tientallen jaren gehandhaafd moeten blijven. Na de sluiting van de
begraafplaats bleef het noodgebouwtje in gebruik bij de plantsoenendienst, om
in de jaren ’90 te worden vervangen door een opslagcontainer. Jaren later
bleek, dat ondanks het feit dat de begraafplaats was gesloten, er toch behoefte
was aan een ontvangstruimte. Om in het gemis te voorzien stelden de gemeente en de Van Cappellen Stichting in 2005 geld beschikbaar voor de bouw van
een klein eenvoudig ontvangstgebouw. Het pandje moest niet alleen dienst
gaan doen bij de jaarlijkse dodenherdenkingen, maar daarnaast gedurende het
hele jaar ook ruimte bieden aan exposities die qua inhoud een relatie hadden
met de begraafplaats en omgeving.

Dinsdag 29 augustus 2006 was het zover dat zonder officieel vertoon de eerste
paal de grond in ging, waarna het door architect Jan Weeda ontworpen gebouwtje op 28 april 2007 kon worden geopend. De officiële opening werd verricht door Hans Jacobs, wethouder van o.a. Kunst, Cultuur en Monumentenbeleid en mr. Simon de Stigter, voorzitter van de Van Cappellenstichting. Tegelijk
met de opening werden twee verschillende exposities geopend. De HVC heeft
op verzoek van het gemeentebestuur het ontvangstgebouwtje met succes enige
jaren als expositieruimte gebruikt. De vereniging moest echter afhaken toen de
gemeente vanwege nieuw beleid huur en kosten ging doorberekenen. Sinds november 2015 is de ontvangstruimte verhuurd aan ´Urnenatelier Unique´.
Paul Weyling

Ontvangst- en expositieruimte.
Foto: Paul Weyling.
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biJNA AAN De GALG iN CAPeLLe (1761).

Het Capelse Oud Archief (1556-1948), dat ruim 100 strekkende meter beslaat, heeft al veel wetenswaardigheden prijsgegeven die bijdragen aan
een beter beeld van het leven in vroeger tijden. Deze schatkamer is nog
lang niet leeg. Niet lang geleden dook een opmerkelijke rechtszaak uit
1761 op. Opmerkelijk vanwege de zwaarte van de strafeis en van de opgelegde straf, althans voor Capelse begrippen. In de Republiek als geheel
ging het zeker niet om een bijzondere zaak.

Het dossier maakt deel uit van het Hooge Vierschaarboek.1 Het begint met een
eis van de baljuw van de hoge heerlijkheid Capelle, Adriaen Schadee, die hier
de rol van officier van justitie vervult. Voorafgaande stukken, zoals een verslag
van het verhoor, ontbreken. Op de eis volgen: een advies van onafhankelijke
juristen; het besluit van de Capelse rechtbank om dat advies te volgen; het uiteindelijke vonnis; een korte akte van de uitvoering van het eerste deel van de
straf; een uitgebreide beschrijving daarvan; ten slotte correspondentie over de
kosten van het Rotterdamse tuchthuis.

We zien hier een proces tijdens de nadagen van de vroegmoderne tijd (14501800). Het speelt zich af in het rond het ‘Slot’. Dit is het buitenhuis dat Johan
van der Veecken na 1610 liet bouwen op de plaats van vroegere kastelen. Het
staat op het Sloteiland. Vrouwe van Capelle is dan Theodora Maria Groenhout
(sinds 1730, tot haar overlijden in 1764). De galg, symbool van de macht van
de hoge heerlijkheid, staat op de plaats waar nu het Slotplein is. Hij is te zien
linksboven op de onderstaande kaart onder de tekst: ‘t gerecht van Cappelle.

Floris Balthasars, Overzichtskaart van het
hoogheemraadschap van Schieland, 1611.
WatWasWaar.nl.
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Capelle bestaat (tot 1795) uit een hoge heerlijkheid en een ambachtsheerlijkheid. Op de bovenstaande kaart zijn ze aangeduid als ‘t Huis van Kappel(le)
resp. Kappel. De twee heerlijkheden zijn eeuwenlang in één hand, van de Heer
of Vrouwe van Capelle. In 1666 koopt de stad Gouda de beide heerlijkheden.
Vijftien jaar later, in 1681, verkoopt Gouda de hoge heerlijkheid weer en blijft
ambachtsheer. Meer dan een eeuw zal deze situatie, die voor de nodige onduidelijkheden zorgt, duren.

Al sinds de middeleeuwen (1346) bezit de Heer of Vrouwe van Capelle
volledige rechtsmacht, de hoge jurisdictie inbegrepen. Onder het laatste is te
verstaan: de bevoegdheid tot het uitspreken van zware straffen, in het bijzonder
lijfstraffen tot en met de doodstraf (‘halszaken’). Dat alles aanvankelijk binnen
het beperkte gebied dat bij het Huis hoort (In de ambachtsheerlijkheid Capelle
oefenen schout en schepenen alleen de lagere rechtspraak uit.). De hoge jurisdictie raakt regelmatig in de vergetelheid. De Heer of Vrouwe van Capelle
moet dan op de strepen gaan staan. Nog in 1725 was dat nodig.2
Eis
De eis is gedateerd 28 november 1761. De volledige tekst is als bijlage
opgenomen (zie pag. 71). De eis begint met de constatering dat Sijmen van
Puffelen van der Schilden, een 63-jarige wagenmaker, geboren in Haastrecht,
een aantal misdaden heeft bekend. ‘Buijten pijn en banden’, dat wil zeggen
zonder foltering. Dit is nog geen achterhaalde formule. Weliswaar is foltering
voor het verkrijgen van een bekentenis sinds de 17e eeuw al in discussie maar
het duurt tot het eind van de 18e eeuw eer deze praktijk volledig is uitgebannen.3 De gevangene (hij is opgesloten in het Dief- en Duifhuisje) heeft een inbraak gepleegd, een plankje gestolen, ‘s nachts uit zijn verzegelde huis enkele
goederen meegenomen en twee schuiten ontvreemd.
De baljuw vordert het straffen ‘metten koorde
dat er de dood nae volgt’. Het dode lichaam
wordt aan de galg gehangen, ten voorbeeld
aan anderen. Zoals gebruikelijk, ontbreekt een
bepaling over de kosten niet. In principe
draait de gevangene daar voor op. Een afschrikwekkend voorbeeld lijkt niet overbodig.
Diverse zaken in het Hooge Vierschaarboek
ondersteunen dit idee: landloperij gepaard
gaande met andere criminaliteit komt in
Capelle regelmatig voor.
Dief- en Duifhuisje, gezien op de zuidgevel, 1951.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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Doodstraf voor vergrijpen als diefstal is in die tijd niet ongebruikelijk.
‘De doodstraf behoorde in het recht vaak tot een mogelijke straf voor vermogens delicten. (...) Deze zwaarste vorm van bestraffing werd ook veel
voorgeschreven wanneer sprake was van omstandigheden die als verzwarend
beschouwd werden, waarmee tegen deze ernstige gevallen dan ook door de
wetgever werd geageerd. Zo was een enkeltje naar de galg regelmatig het
voorschrift van de Staten-Generaal in zijn plakkaten uit de zeventiende en
voornamelijk uit de achttiende eeuw waar het ging om diefstal met braak of
geweld, diefstal in de nachtelijke uren (...).4

Advies.
Op 7 december 1761 brengen drie Haagse juristen advies uit over de eis van 28
november 1761. (In een geval als dit is zo’n advies, van onafhankelijke juristen, verplicht).5 Zij vinden de strafeis net iets te zwaar. Hun advies heeft de
vorm van een conceptvonnis. Dat telt elf bladzijden, waar de eis van Schadee
drie bladzijden telt. Het conceptvonnis is dan ook beter juridisch gefundeerd.
Het loopt uit op de volgende veroordeling: ‘omme gebragt te worden ter
plaatze daar men gewoon is Crimineele Justitie te Executeren en aldaar met
den Strop om den Hals strengelijk met roeden te werden gegeesselt, en gebrandmerkt, Confineeren voorts den gevangen voor den tijdt van vijff en
twintig Jaeren in een TugtHuijs om met zijnen handen arbeijd de kost te winnen (..).’

Vonnis.
De ‘welgeboren mannen’ besluiten al op 12 december het advies op te volgen.
Voor de zekerheid voegen ze er nog aan toe, dat Van Puffelen van der Schilden
na de vijfentwintig jaar in het tuchthuis voor altijd uit Holland en Westfriesland
wordt verbannen. Wordt hij daar toch aangetroffen, dan volgt een zwaardere
straf. Ook een man van 88 jaar of ouder moet op zijn tellen passen. Het vonnis,
gedateerd 16 december 1761, vermeldt meer precies de manier waarop de
eerste elementen van de straf ten uitvoer worden gelegd. De volgende beschrijving van de toedracht getuigt ervan.

Het Slot vanuit het noordoosten door A. de Haen jr.
1734. Stadsarchief Rotterdam, RISCH 43/97-13.
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Nauwkeurige beschrijving
Opnieuw gaat geen tijd verloren. Op 30 december 1671 ontvangt Sijmen van
Puffelen het eerste deel van zijn straf. Er is een beknopt ambtelijk verslag van,
gevolgd door een ‘naeuwkeurige beschrijving’.

‘Het vierschaer’ wordt gehouden op het voorplein van ‘den Huijze en Slote tot
Capelle op d’IJssel’.6 Volgt een opsomming van degenen die daarbij aanwezig
zijn en de plaats waar zij zich bevinden. Naast de baljuw en de welgeboren
mannen zijn er: de secretaris van de hoge heerlijkheid, twee justitiedienaren
van Rotterdam, een justitiedienaar en de schout van Gouda, en een justitiedienaar van Schieland. Baljuw en mannen trekken zich terug in de gerechtskamer,
waar zij de bekentenis en de eis voorhouden aan Van Puffelen die inmiddels is
binnengeleid. Als dit gezelschap op het voorplein is teruggekeerd, hoort Van
Puffelen zijn vonnis voorlezen, in aanwezigheid van de ‘Hoogwelgebore
Vrouwe Theodora Maria Groenhout douarière Van Neck’ ‘& Hoogstderzelver
familie’. Ook een grote menigte toeschouwers, toegelaten tot het voorplein,
hoort het vonnis aan. Vervolgens betreden de baljuw en de secretaris het
schavot. Daar omheen staan de vier justitiedienaren die elk een lange piek ‘van
den Huijze’ vasthouden. De veroordeelde wordt ‘op de gebruikelijke wijze’
ontkleed en met een strop om de hals op het schavot gebracht. De scherprechter
van Zuid-Holland voert de geseling en brandmerking (met het brandteken van
de hoge jurisdictie) uit. Daarna valt de veroordeelde op zijn knieën voor de
baljuw en bedankt hem voor de ‘Genadige Justitie’ aan hem gedaen’. Meteen
daarop vertrekt hij met een wagen naar het tuchthuis te Rotterdam. De ‘burgemeesteren en regeerders’ van Rotterdam stemmen in met opname van Van
Puffelen in het tuchthuis, op voorwaarde dat de Vrouwe van Capelle het
meerdere vergoedt dat Van Puffelen kost ten opzichte van het bedrag dat het
Capelse Huis gewoonlijk betaalt voor ‘tugtelingen’ van vijftig jaar en ouder.

Na afloop is men in Capelle tevreden. De laatste zin van de nauwkeurige
beschrijving luidt: ‘Dus wierd deze Executie in zeer goede ordre, zonder eenige
de minste desordre of confusie, alhier verrigt’.

Tenslotte.
- Het rechtsgebied van het Huis moet zijn vergroot (het grondbezit niet). Ook
huizen in het dorp vallen nu onder de hoge jurisdictie. Dit klopt met informatie uit andere bron.7 Nadat eerder al het rechtsgebied was opgerekt tot
voorbij de buitenste grachten, heeft de Capelse hoge jurisdictie kort vóór
1746 letterlijk de grenspalen verzet. Een briefwisseling op poten met de
ambachtsheer, de stad Gouda, blijft niet uit. De nieuwe grenzen veranderen
daardoor niet.
- Het proces beslaat een korte periode, zo’n twee maanden. Al te veel papierwerk wordt er niet aan besteed. Het dossier is weliswaar niet compleet (een
proces-verbaal van het verhoor ontbreekt) maar veel groter zal het niet geweest zijn).
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Verdediging van de verdachte ontbreekt. Het zorgvuldig afgewogen externe
advies plaatst de zaak gelukkig in beter perspectief. Dan nog gaat het om
veroordeling tot een straf die praktisch gesproken levenslang is.
De voltrekking van het eerste deel van de de straf, in de openbaarheid, gaat
gepaard met ongetwijfeld eeuwenoud ceremonieel. De dank die de veroordeelde uitspreekt, is hier een verplicht onderdeel van.8
Waarom zijn ook functionarissen van Rotterdam, Gouda en Schieland bij de
uitvoering van het vonnis?
Gouda: Van Puffelen van der Schilden woonde laatstelijk weliswaar onder
de hoge jurisidictie, maar niet op het grondgebied van de hoge heerlijkheid doch in het ambacht.
Schieland: het gebied waarin een baljuw, de regionaal vertegenwoordiger
van de graaf, ook dan nog verantwoordelijk is voor alle bestuurlijke aangelegenheden.9 De hoge jurisdictie vormt weliswaar een uitzondering op
de rechtsmacht van baljuw en ‘welgeboren mannen’ van Schieland (zie
het al genoemde proces uit 1725) maar de veroordeelde heeft ook minstens één misdaad buiten de hoge jurisdictie van het Huis Capelle op
zijn naam staan.
Rotterdam: heeft het baljuwschap van Schieland in 1576 gekocht, waarna
de vroedschap de baljuw benoemt.
De strafeis is voor Capelse begrippen ongewoon zwaar. Komt dit soort vergrijpen daar zo weinig voor? Nader onderzoek is nodig. Redeneringen als:
men wil bij deze recidivist eens even de spierballen laten zien, of: processen
in de omgeving zullen invloed hebben gehad, zijn te gemakkelijk.
Henk Oldenhof

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bevindt zich in: Oud Archief Capelle (OAC), inventarisnr. 3045:
Hooge Vierschaarboek 1698-1808.
OAC, inventarisnr. 2151.
O.m. in: M. Wladimiroff: lezing ‘De Haagse poort.
Van tortuur naar rechtvaardigheid’, pagina 3.
D.J.M. Waarma: ‘Strafrecht in de Bataafs-Franse tijd’, afstudeerscriptie, Tilburg, 1983.
L. Jansen en C. Verlooij: Het geheim van de Nieuwkoopse smid, 1992, pag. 45.
Zie ook: R. Meischke en H.J. Zantkuijl: De wederopbouw van kasten en buitenhuizen na
circa 1600; met centraal het Huis te Capelle bij Rotterdam, Bulletin KNOB, 2005
OAC, inventarisnr. 4120.
Dr. E. Wiersum: De executie van een doodvonnis in Schieland.
Het hoogheemraadschap, een regionaal bestuurscollege voor waterstaatszorg, komt uit
het baljuwschap voort.
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BIJLAGE

Eis.
‘ Adriaen Schadee, Bailluw van deze Hooge Jurisdictie, ratione officii, op de
Confessie van Sijmen van Puffelen van der Schilden, Wagemaker, laetst
gewoont hebbende in deeze Hooge Jurisdictie, geboortig van Haestregt oud
drie en zestig Jaeren, altans gevangen op dezen Huijse, ter laetsten Vergadering gehouden den 23 dezer, buijten Pijn en banden in judicie van Bailluw en
Welgeboore Mannen gedaen, / en bij welke confessie, hem gevangene, op
heden weder voorgelesen zijnde, hij gevangene als nog daer bij heeft gepersisteert / tegen hem gevangene Eijsch doende in Cas Crimineel, concludeert, dat
hij gevangene

/ ten zaeke dat hij gevangene, zig niet heeft ontzien in den nagt tusschen
Maendag en Dingsdag (zijnde geweest den 12 en 13 der voorleede maend October 1761) te doen huijsbraek aen het Huijs of wel Schuurtje, vast staende aen
het Huijs van Jan van den Broek Gaerder van ‘s Lands Gemeene middelen,
over ‘t District van Cappellen staende, beneeden den Dijk op het voorschreeve Dorp, onder deeze Hooge Jurisdictie,

als mede van door hem gevangene gepleegde Diefstal van een plankje, gestaen
hebbende op de Werff en tegen de Houtschuur van Aert Ouweleen, Meester
Huijstimmerman, woonende op den Dijk op ‘t voorschreeve dorp Cappelle in
deeze Hoogen Jurisdictie,
en nog ten zaeke, dat hij gevangene in zijn huijs staende meede onder deze
Hooge Jurisdictie / welk huijs door of van weegens den Substituut Schout van
Cappelle voorschreeve was toegesloten / des nagts door het dak, waer in hij
gevangene zegt een gat te zijn geweest, is geklommen en daer uijt heeft
gehaeld en weggevoerd eenige van zijne goederen, die door gemelde Schout
en Schepenen van Cappelle in des gevangens presentie en volgens zijn aenwijzen waeren opgeschreeven en onder arrest genomen,

als mede nog ten zaeke hij gevangene heeft weggenomen en vervoert twee
Schuijten, de eene van het Dorp van Cappelle op den IJssel, en den andere van
Krimpen aen de Lek, zonder kennis of bewilliging van de respective Eijgenaers van dezelve Schuijten,

ingevolge van de Wetten en Placcaten dezer landen bij vonnisse van de Welgeboren Mannen van deze Hooge Jurisdictie, zal worden gecondemneert om te
worden gestraft metten koorde dat er de dood nae volgt. Voorts dat zijn doode
Lichaem, anderen ten Exempele, zal worden opgehangen aen de Galge op het
Galgeveldt van deze Hooge Jurisdictie, en dat hij gevangene zal worden
gecondemneert in de kosten en misen van de Justitie, of zoodanig anders als
Welgebooren Mannen voornoemd in Conscientie en goeden Justitie, zullen
oordeelen te behooren.
In kennisse van mij als Secretaris, Adam Schadee, 1761. ‘
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Historisch Museum
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal. Het museum is
iedere zaterdag geopend voor het publiek van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis. Telefoon 010 450 00 80.

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

Regentenkamer Van Cappellenhuis
Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de mooiste regentenkamers van
Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.
De volgende HVC-Nieuwsbrief (Najaar 2016), verschijnt begin september.
Kopy inleveren uiterlijk 1 augustus 2016 bij eindredacteur
Jos Specht: j.specht@ziggo.nl
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