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

DIEF- EN DUIFHUISJE

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

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS

Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag
en Open Monumentendag.
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De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de HVC ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
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Bij de omslag:
Het Jan-Anne Beijerinckgemaal dat dit jaar 150 jaar bestaat.

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

De derde nieuwsbrief van 2019. Toen ik vorig jaar om
deze tijd het voorwoord schreef van de derde nieuwsbrief
waren we net opgeschrikt door de fatale brand van de Johannahoeve. Nu we een jaar verder zijn is er helaas nog
niets bekend over eventuele daders en hoe het in de toekomst zal gaan met het gedeeltelijk braakliggende terrein.

Ook zien we nog geen ontwikkeling bij de voormalig monumentale boerderij
aan de ’s Gravenweg 325. En dat ondanks de positieve berichten van najaar
2018 en de interessante uiteenzetting van de firma Hermon in ons educatief
centrum.
Het eerste halfjaar heeft het bestuur zich onder andere beziggehouden met een
mogelijke terugkeer van het Capels Archief naar de regio. Maar de contracten
met VADA in Nijverdal lopen inmiddels tot 2020 en het financiële plaatje
voor een terugkeer is niet al te rooskleurig voor de gemeente. Mijn dank gaat
wel uit naar de wethouders, die zich ingezet hebben en open staan voor onze
problematiek. Huub Leenen, de nieuwe bestuurder van de HVC, heeft zich bereid verklaard vanuit zijn expertise de zaken rond het archief op zich te nemen.
Zoals u weet, bevindt zich ons Historisch Museum in het gebouw van het Jan
Anne Beijerinckgemaal. En dit gemaal bestaat dit jaar 150 jaar. Reden voor
ons om in samenwerking met het JAB bestuur en het Hoogheemraadschap
Schieland een nieuwe expositie in te richten, die zal gaan over deze 150 jaar.
Voor eenieder is deze tentoonstelling te bezichtigen vanaf 14 september. En
dan hebben we afscheid genomen van onze onderwijs expositie ‘Van Inktpot
tot IPad’, die tot half augustus veel bezoekers getrokken heeft. Een van de
hoogtepunten daarbij waren de vele ge- en mislukte pogingen tot schoonschrijven. Voor de ouderen een mooie jeugdherinnering, voor de jongeren een bezorgde blik van wat eng, zo’n inktpotje met kroontjespen om daarmee letters
met krullen en zo te maken.
14 september is tevens Open Monumenten Dag. Ook dit jaar varen er weer historische schepen tussen Ouderkerk, Krimpen en Capelle aan den IJssel. Met als
nieuwe deelnemer de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanuit Ouderkerk
kunt u de boot nemen naar deze gemeente. Zie de bij de nieuwsbrief bijgevoegde folder.
Zoals inmiddels gebruikelijk eindig ik weer met de oproep voor ondersteuning.
Wij hebben hard mensen nodig, die mee willen denken hoe we de jaren ’70 ’80
en ’90 van de vorige eeuw meer in beeld kunnen brengen. Misschien met de
expositie 2020-2021. En wordt u helemaal gelukkig van werken met een computer? Meldt u aan. Wij worden dan gelukkig van u.
Op 28 september staan wij op de Vrijwilligersbeurs, van 13.30 tot 16.30 uur
bij het IJsselcollege aan de Pelikaanweg. Kom even bij ons langs als u eerst
meer informatie wilt over al die activiteiten die onze vereniging onderneemt en
waarvan u deel kunt uitmaken.
Irma Camijn, voorzitter
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OVER HET JAN-ANNE BEIJERINCKGEMAAL

Het Jan-Anne Beijerinckgemaal aan de Bermweg op de gemeentegrens
met grote buurman Rotterdam is 150 jaar geleden DRAAIEND opgeleverd en is dat nog steeds.

Na 120 jaar hard werken voor het droogmaken en -houden van de Polder Prins
Alexander werd aan pensioen gedacht, of nog erger: tandeloos slechts als gebouw blijven bestaan. Een initiatief van toenmalige raadsleden Groenendijk en
Eeftinck regelde het kopen van het JAB-complex voor fl.1,- (€ 0,45) van toenmalige eigenaar het Hoogheemraadschap van Schieland (nu Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard). De koper: Stichting Jan-Anne
Beijerinckgemaal nu ruim 30 jaar actief als beheerder, zowel technisch, financieel als organisatorisch. Het draaiend houden werd ‘gul’ gesteund door de
Provincie; ook de Gemeente Capelle, enkele fondsen, en het Hoogheemraadschap stelden middelen ter beschikking. Een complete renovatie kon worden
uitgevoerd.

Plaats van het JAB-gemaal in het Nederlandse polderen
Het waterland, dat Nederland is, telt bijna 1400 gemalen, dat is gemiddeld
ruwweg 4 boezem- en/of poldergemalen per gemeente. Ofschoon hun bestaansrecht boven twijfel verheven is, zijn zij door hun ligging buiten de bebouwde kom of ver weg aan de dijk nauwelijks bekend. Capelle bezit een der
oudste van de 1200 in bedrijf of in werkende (museum-) staat zijnde gemalen.
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De Nederlandse Gemalenstichting(NGS) heeft in haar monumentale NGS Gemalen Gids ons gemaal op de 11e plaats staan met 1869 als jaar van oplevering,
en de 7e plaats voor wat betreft kwaliteitspunten.

Het JAB-gemaal maakt gebruik van centrifugaalpompen, bij de oudere gemalen zijn nog scheprad, vijzel en zuigerpomp voor het opvoeren van het water
aanwezig(1849 - 1868).

Ter vergelijking met het JAB-gemaal kunnen belangstellenden in Capelle de
volgende gemalen wellicht bekijken:
‘Oostgaarde’ (1972) uiterste ZO van gemeente;
‘Aquarivia’ (1992) Rivium;
‘Middelwatering’ (1984) Oude Plaats.
Technische geschiedenis
Ontwerper ir J.A. Beijerinck (1800-1874)
Allereerst 2 ijzeren vijzels, vervangen door houten.
Eerste stoommachine ( vervangen door nieuwe) in 1899.
Electromotoren vanaf 1927.
Gebouw eenmaal afgebroken tot aan fundering, in oude stijl herbouwd.

Jan Goudriaan, voorzitter Stichtingsbestuu
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J.A. BEIJERINCKGEMAAL
150 JAAR OUD EN NOG STEEDS ACTIEF!

MACHINISTEN gevraagd voor de periode van 14 september tot en met
19 oktober.

Het vervult ons bestuur met trots dat de 150-jarige met zijn consumptie van
soms honderdduizenden kubieke meters slootwater per week en heel veel
kWh's gedurende de eerste 120 jaar in de toen vele natte periodes, nog steeds
volledig actief kan zijn
Toen het idee kwam vanuit destijds eigenaar, het Hoogheemraadschap Schieland, ‘om het gat in de dijk te dichten’, (namelijk waar het gemaal onder de
Bermweg het water de ringvaart in pompt) is er volle kracht gewerkt aan instandhouding.
En dat is gelukt.Niet in het minst door het werk van het gevormde klasje van
oud-, leerling-, nieuwe machinisten en liefhebbers. In de meest recente periode is veel aan onderhoud en renovatie gedaan door - vooral - Ruud Heijloo en
Pleun Groeneveld. In het verleden door Jan Roos en Aart Jan Damsteeg.
De kroosploeg en klusploeg hielden en houden het instromend water verwerkbaar.

De huidige praktijk van 6x malen per jaar (vroeger 5x) zou het Bestuur graag
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voor één keer willen uitbreiden naar 6x malen tijdens de komende expositie
‘150 jaar J.A. Beijerinckgemaal’ in het Historisch Museum.

Dus vanaf zaterdag 14 september en vervolgens de 5 volgende zaterdagen. Een
restrictie is door het Bestuur zelf bij het huidige Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard naar voren gebracht: er wordt minder of niet
gemalen tijdens warme, droge dagen/weken.
Wij zouden tijdens deze dagen ook aan uitbreiding van het aantal vrienden en
donateurs willen werken. Niet alleen enige kennis van ‘het gemaal’ helpt daarbij, ook gastheerschap tezamen met de aanwezige tentoonstellingsdeskundigen
(HVC) en het bijhouden van een gastenboek.

Vanzelfsprekend gaat er een gerichte vraag uit naar de huidige machinisten,
maar wellicht zijn er lezers, die er wel oren naar hebben om het prachtige cultuurgoed in de machinekamer te bespelen.

GEDENKBOEK
60 JAAR MOLUKKERS IN CAPELLE

Jan Goudriaan,
voorzitter Stichtingsbestuur

Op 20 september vindt de presentatie plaats van het foto-verhalenboek PANGGAJO van Woonoord
naar Woonwijk, opgedragen aan
de Molukse 1e generatie.

In 2018 was het 60 jaar geleden
dat de Molukse bevolkingsgroep
zich in Capelle vestigde. Een verhaal dat onlosmakelijk verbonden
is aan de gemeente Capelle aan
den IJssel.

PANGGAJO verschijnt in een oplage van 500 exemplaren, waarvan inmiddels 230 exemplaren
zijn gereserveerd.
Het boek is te bestellen via
http://eepurl.com/gpgTyn en kost
€ 20,00 excl. verzendkosten.
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DEMOCRATIE UIT WATER

Nu de tentoonstelling over ‘ons’ gemaal gaat starten is het goed om nog eens
stil te staan bij de betekenis van water voor onze samenleving. En dan bedoel
ik niet het drinken, douchen en zwemmen. Maar hoe we samen leven.

De eerste in het Nederlands geschreven teksten over watermanagement zijn
van monniken. Zij doorkruisten Nederland om de bewoners te kerstenen. Monniken zoals Bonifacius. Zij beschreven hoe voordat de bedijkingen plaatsvonden, het land bij hoog water overstroomde. En hoe daarbij veel mensen verdronken. Hoe gronden werden weggespoeld en nieuwe landaanwinningen ontstonden. Zij beschreven ook hoe grondgebruikers hun landbouwbedrijfje
beschermden tegen het hoge water. Met name monniken van de Cisterciënzer
orde werden als ervaringsdeskundigen gezien. Zij ontgonnen met de hulp van
lekenbroeders zelf gronden. En werden als adviseur geraadpleegd.

Er gold toen het principe ‘Elc sin diek’. Iedere boer legde dijkjes aan om zijn
eigen grond tegen het water te beschermen. Het probleem was toen al dat dijkaanleg niet voldoende was. Zeker na een grote storm moest de dijk onderhouden worden. En dat kostte geld en mankracht. Al zo’n duizend jaar geleden
ontstonden er samenwerkingsvormen van boeren om het onderhoud van hun
dijken samen te doen. De onveiligheid door het water, maar ook de uitbreiding
van de bevolking waren aanleiding om rivierdijken te bouwen. De langs de rivier liggende gronden werden ontwaterd om meer landbouw en veeteelt mogelijk te maken. Bewoners verlieten de hogere oeverwallen om in het ontgonnen
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moeras te gaan boeren. Dat gebeurde in het hele Zuidwestelijke deltagebied.
Het is de tijd van het ontstaan van de waterschappen in Nederland. Zo’n 900
jaar geleden. Het besturen van de waterschappen was gecompliceerd. Komend
vanuit het “elc sin diek”principe moesten de gezamenlijke kosten voortaan eerlijk worden verdeeld over alle grondgebruikers in het gebied. Het probleem
daarbij was: wat eerlijk was. Iemand met hoog gelegen grond had minder last
van water dan iemand met laag gelegen grond. Grondgebruikers uit de latere
ontginningen maakten voor de waterafvoer gebruik van de watergangen die in
de eerste ontginningen al gegraven waren. En dus minder kosten opleverden.
Producten moesten worden afgevoerd met schepen. Daarvoor moesten de waterwegen een grotere diepgang hebben. Dus werd daar gebaggerd. Dijken
langs de grote rivieren hadden het duurste onderhoud nodig. Maar dat onderhoud kwam ook ten goede aan verderweg gelegen grondgebruikers. Dat leidde
tot een bestuursmodel waarbij grondgebruikers grote invloed uitoefenden om
op de kosten te letten. Bestuurders moesten al die verschillende belangen in
balans brengen. Dat betekende veel onderzoek ter plaatse. En veel onderhandelen om die verschillende belangen in compromissen samen te brengen. De
compromissen werden opgeschreven in regels en keuren. Ze stonden later model voor de waterstaatswetten die 2 eeuwen geleden onder Lodewijk Napoleon
in Nederland werden ingevoerd. Er ontstond bureaucratie.

Maar er ontstond vooral ook het besef dat mensen alleen met elkaar de goede
besluiten konden nemen. Het op elkaar afstemmen van zulke grote belangen
kon je niet overlaten aan edelen en vorsten. Daar moest je als grondgebruiker
zelf bij zijn. Binnen gebieden als Schieland en Delfland ontstonden groepjes
van grondgebruikers met vergelijkbare belangen. Vaak georganiseerd in ambachten en polderbesturen. Maar ook steden als Schiedam, Gouda en Delft oefenden druk uit. Alles om zoveel mogelijk geregeld te krijgen. En zo weinig
mogelijk te hoeven betalen. Zo werd het feodale besturen door de edelen omgebogen naar een democratischer werkwijze. Net zoals dat in de opkomende
steden gebeurde door de besturen van gilden en schutterijen. De macht van de
edelen werd verdrongen door de macht van de collectieve besturen. Het is dus
geen wonder dat we onze werkwijze van besturen met commissies en onderhandelingen polderen noemen.

In Engeland bijvoorbeeld is die ontwikkeling niet zo van de grond gekomen.
Daar bleven de grootgrondbezitters vaak de macht behouden. En hebben zij
elke winter weer te maken met onnodige overstromingen. Ten koste van de
mensen die daarop geen invloed uitoefenen.

Wim van den Bremen
Bronnen:
Kees Slager: Watersnood
C.Postma: Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen
1289-1589
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ROOVERS IN DE OUDE PLAATS

Zaterdag 13 april 2019 hield Siem van Driel ter gelegenheid van de opening van de foto-expositie ‘Roovers in de Oude Plaats’ een toespraak met
enkele herinneringen aan zijn jeugd en de buurt waar hij ongeveer twintig jaar heeft gewoond:

De Plantsoenstraat Daar begon de be- Gemeenteveldwachter Leen
bouwing in 1910 met de nummers 1 en 3.
Quist (LeenMet het buurtje erachter, Raadhuisstraat
dert Adriaan,
aan de ene kant, Julianastraat aan de ande1891-1979).
re kant en de Emmastraat erachter. Het
plantsoen, nu officieel het S.G.A. Dooren- Foto: collectie
HVC-Beeldbosplantsoen en tegenwoordig vrij toebank.
gankelijk, was in mijn kinderjaren echt
‘Heilige Grond’! Streng verboden voor de
jeugd, er stond een hek omheen, niet zo
hoog maar wel met prikkeldraad aan de bovenkant. Voetballen deden we op
straat en als het dan gebeurde dat de bal in het plantsoen terecht kwam dan had
je een groot probleem. Want Quist, de agent voor de Oude Plaats, had het al
gezien vanuit zijn bureau onder het raadhuis (het huidige restaurant Perceel) en
als je het lef had over het hek te klimmen dan hoorde je zijn basstem: EE
ALLA en met een brede armzwaai veegde hij ons figuurlijk en letterlijk uit het
plantsoen. Bal in beslag genomen en ‘s avonds deed-ie verslag bij je ouders en
die moesten je dan ook nog een schrobbering geven.

Dat plantsoen was toch wel een centrale plaats. De eerste middenstand was er
omheen gegroepeerd, op de dijk de Dorpsstraat en onderaan de stoep de Plantsoenstraat. Ik ga er toch maar een paar noemen: Slager Koos Timmer met de
slachtplaats in het onderhuis. Zo kon bloed en slachtafval makkelijk de IJssel
in gespoeld worden, heel normaal! En.. als wij als jongens daar dan gingen vissen dan had je snel en makkelijk beet. Kwam je thuis met een maaltje vis voor
het avondeten, wel zelf eerst die vis schoon maken natuurlijk. En dat slachtafval verdween weer in het straatriool want je maakte die vis op straat schoon,
kon je makkelijk je mesje scherpen op de stoeprand.
Kapper Teun van
Wijnen (Teunis,
1908-1996) in zijn
kapsalon aan
Dorpsstraat 52.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

Kapper Van Wijnen
Even verderop kapper Van Wijnen,
die had van die stoelen met een kantelbare zitting, zodat de volgende
klant weer een frisse stoel had. Waar
zie je dat tegenwoordig nog? Ik herinner mij dat mijn vader zich vaak 's
morgens liet scheren als eerste klant
om 7 uur. Maar dat deed ook bakker
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Roos. En dan zagen ze elkaar aankomen, Roos de ene stoep op en mijn vader
de andere. En het was dan een wedloop wie als eerste voor de deur stond. De
ander moest dan wachten, mijn vader won meestal, zei hij. En tegen Roos zei
hij dan; ‘Zo, kan jij effe extra uitrusten want je hebt er al een halve nacht werken op zitten’. Was Roos toch niet blij mee. Mijn zus Miep wist te vertellen dat
Roos wel eens met een stuiver of een dubbeltje iemand die vóór hem was omkocht.

Een ongeval
Die stoepen waren ook een verhaal op zich. In de winter bij gladheid moest er
geholpen worden met duwen om paard en wagens van Roos boven te krijgen.
Ook de T-Ford van mijn opa en ook later de Ford van mijn vader hadden dan
grote moeite om boven te komen. Aan onze kant is ooit een paard-en-wagen
van firma Breder’s Mosterd en Azijn door zijn rem geschoten en in vliegende
vaart omlaag gekomen en net naast onze winkel in de voortuin beland, door
het ijzeren hek heen. Het paard moest worden afgemaakt en de wagen en de
glazen flessen azijn waren total loss. De bestuurder kwam gelukkig met de
schrik vrij!
Voor de jeugd was die stoep wel leuk bij sneeuw en vorst. Met emmers water
werd de stoep extra glad gemaakt en konden we sleetje rijden de Raadhuisstraat in tot bijna bij de boerderij van Kool aan de Wilhelminastraat.

Liefdeslaantje
Die boerderij van Kool is natuurlijk
ook een historie op zich. Je kon ongeveer over het erf langs een kronkelpad
(De Krom heette dat) langs aardappelveldjes op de fiets naar de Oude Laan
die naar de 's-Gravenweg liep. Onze
huidige Valentijnswethouder heeft het
restant van die Oude Laan het ‘liefdeslaantje’ genoemd. Daar kon een
wethouder vroeger echt niet zo openlijk over in de krant schrijven, maar
de jeugd wist ervan en straatverlichting was er in elk geval niet!

De boerderij van Kool op 4 april 1955 met
links ‘De Krom’, de verbinding tussen de
nog onverharde Raadhuisstraat en de
Oude Laan. Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.

Waterstoker
Eén verhaal wil ik nog kwijt en volgens mij is het een primeur! Ik heb het nergens gelezen, maar wel zelf meegemaakt. Het begint bij Cor van Herk, de waterstoker. Die woonde logischerwijs in de Waterloostraat, tenminste daar moest
je naar zijn schuur. De huisvrouwen in de Oude Plaats (of hun kinderen) haalden, vooral op maandagmorgen, emmers heet water bij Van Herk voor de wekelijkse was. Wij moesten dat destijds ook doen voor onze moeder en die emmers werden al lopend steeds zwaarder, het was toch nog een heel eindje naar
HVC Nieuwsbrief najaar 2019 pagina 10

Plantsoenstraat 1 en meestal kreeg je wel
een scheut heet water tegen je broekspijWaterstoker Cor
pen. Bijna niemand in die tijd had een
wasmachine; wassen betekende boenen van Herk (Cornelis,
op een geribbelde plank met een harde
1903-1988). Foto:
collectie HVCgele borstel. Maar wat gebeurde er op
Beeldbank.
maandagmorgen vanaf zekere tijd bij ons
in het pakhuis aan de Plantsoenstraat?
Nederlof van de Bermweg, niet de herenmodezaak, maar een soort winkel in
huishoudelijke artikelen, gereedschappen, stofzuigers en wasmachines, die Nederlof dus, die bracht per auto elke maandagmorgen vroeg een paar van die
vierkante Hoover wasmachines. Naar huidige begrippen hele simpele apparaten met alleen een aan/uit knop en zo'n pulsator in de zijwand van de kuip. En
die werden, per kruiwagen denk ik, de buurt in gebracht bij wie er een besteld
had. Ze werden per uur voor weinig verhuurd, schoven van het ene adres naar
het andere en werden aan het eind van de dag weer bij het magazijn van Van
Driel door Nederlof opgehaald.

De Oude Plaats zit dus vol oude verhalen, misschien niet allemaal historisch
exact juist maar leuk om te vertellen, door te vertellen of vast te leggen. En als
je dat doet worden ze ook steeds leuker, en dan laat je de juiste feiten maar bij
de HVC.
Siem van Driel
Het expositieboekje is nog voor 10 euro in het museum verkrijgbaar.

Roovers
in de
Oude Plaats
Expositieboekje
april - oktober 2019
Paul Weyling
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NAAM EN/OF FUNCTIE GEZOCHT

Voor en na mijn verhuizing maakte ik verschillende keren de gang naar
de Milieustraat bij de Gemeentewerf aan de Groenedijk. Al meteen bij
mijn eerste bezoek riep de beheerder mij toe: ‘Paul, ik heb wat voor je,
het is van het Dief-en Duifhuisje geweest en wellicht interessant voor de
HVC.’

Wat bleek: een nabestaande van iemand had bij
het opruimen van een zolder of schuur een
smeedijzeren object aangetroffen en dat als oud
ijzer bij de Milieustraat ingeleverd. De genoemde
bloedverwant herinnerde zich dat zijn vader hem
ooit vertelde ‘het ding’ in zijn jonge jaren te hebben gevonden bij het Dief- en Duifhuisje. Het
zou aan de buitenmuur bevestigd zijn geweest en
losgeraakt. ‘Naar aanleiding van het verhaal van
de man’, aldus de beheerder van de Milieustraat,
‘heb
ik het
voorwerp
weer
uit de
container gevist en voor de zekerheid
opgeslagen, wellicht heeft het nog
historische waarde. De HVC mag
het hebben. Weggooien kan altijd
nog. Ik heb geen idee wat het is,
dat hoor ik graag nog eens van
jou.’
Echter ook de andere fans van het
Dief-en Duifhuisje en ik hebben
geen idee wat het is, kennen het
object (zie foto’s) ook niet of weten welke functie het had. Wie het
wel weet of herkend mag het zeggen! Ik hoor het graag!
Paul Weyling
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JUBILEUM: 50 JAAR RONDELEN

Het is nu lastig voor te stellen maar Capelle bestond zo'n vijftig jaar geleden voornamelijk uit groene weilanden. In de jaren 70 werd er volop
gebouwd, waaronder de Rondelenflats. Zij kregen de namen van de 17e
eeuwse dichters Revius en Valerius. De betekenis van het woord rondeel
is vesting.
Dick Groenewegen is de bewoner van
het Valeriusrondeel en vrijwilliger, bij
wie het idee ontstond voor een overzichtstentoonstelling ‘De Rondelen in
Beeld’. Hij nam contact op met de
HVC en die stelde uit de Beeldbank
een aantal foto's van de bouw ter beschikking.

Op 8 juni opende wethouder Ans Hartnagel de expositie, waaraan ook Welzijn Capelle haar medewerking verleende.
Het gebouw aan het Valeriusrondeel.

De Reviusrondeel
schiet al
aardig op
(achtergrond).
De bouw
van de Valeriusrondeel is begonnen.
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IN DE RUBRIEK OUD NIEUWS:
DE BEGINJAREN VAN DE FRANSE TIJD

Dat het Huis of Slot te Capelle op d’IJssel ooit binnen de Slotgracht was gesitueerd, is zichtbaar op oude prenten. Met andere gebouwen maakte dit deel
uit van de Hooge Heerlijkheid, zoals is omschreven in akten die zich in het
Oud Archief bevinden. De eigendomsrechten berustten middels erfopvolging
circa 115 jaar bij een in Rotterdam wonende familie. Door ingrijpende politieke omwentelingen moest deze aangename buitenplaats echter worden verlaten. Een indertijd verschijnende courant verschafte daaromtrent de nodige
informatie.

Na de komst in ons land van de Franse revolutionaire legers en het vertrek van
onze zachtzinnige Prins Willem V op 18 januari 1795 naar Engeland was na
circa negen dagen “de verandering der overheden in de steden en ten platten
lande volbracht” en de Bataafsche Republiek uitgeroepen. Het volk dat moede
was van het huis van Oranje, begeerde als patriotten vrijheid, gelijkheid en
broederschap. In stedelijke regeringen werden de prinsgezinden uit hun ambt
gezet, terwijl de partij der patriotten midden februari, via de gewestelijke Statenvergaderingen, al kon bogen op een meerderheid in de Staten-Generaal.
Machteloos aan zichzelf overgelaten, verstoken van het stemrecht en door
vreemde krijgslieden omringd, moesten prinsgezinden nieuwe regelingen aanvaarden die op Franse leest waren geschoeid en die aloude eigen instellingen
terzijde schoven. Van de voor deze in de plaats gekomen “Provisionele Representanten van Holland” moesten voortaan besluiten worden vernomen, die de
Rotterdamsche Courant publiceerde. Zo ook hetwelk op 31 januari verscheen
en daags ervoor uit hun pen was gevloeid: “Dat de vryheit van Jagt en Visschery, die elk Burger op zyn eigen grond toebehoord, hersteld is”. Dit betekende
voor eenieder die Heerlijkheidsrechten bezat, doch met uitzondering van de
steden, dat deze waren vervallen. Door deze maatregel vielen voor de eigenaresse Vrouwe Elisabeth Maria Prins, geboren van Neck, van het Huis of Slot te
Capelle met de Hooge Heerlijkheid de inkomsten weg, met als gevolg dat
daarop in de Rotterdamsche Courant van 30 juni 1795 het bericht verscheen:“Uit de Hand te koop het SLOTH te CAPPELLE OP DEN IJSSEL,
met dezelfs hooge Jurisdictie, gelegen aan ’s Gravenweg, en strekkende tot aan
den IJssel, zijnde met de daarby gelegen Landeryen groot circa 32 Morgen:
Nadere informatie te bekomen by de Makelaars M.M. van der Loeff en D. Madry te Rotterdam.
Zij, die op dat moment geïnteresseerd waren, moeten zich hebben bedacht,
want een jaar later gaf de vrouwe van Capelle opnieuw opdracht aan deze
krant een bericht te plaatsen.
Zo verscheen op 20 en 25 februari:“Uit de hand te koop, om, op primo Mey of
eerder, te aanvaarden: Het SLOTH, te Cappelle op den Yssel, gelegen omtrent
één uur buiten Rotterdam aan den Ysseldyk, en aan de Straatweg tusschen
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Gouda en Rotterdam, met de Jurisdictie, en hetgeen verder daaraan behoord,
met alle de Plantagien, Moestuinen enz. en nog twee Stukjes Weyland, annex
aan de Buitenplaats, te samen groot circa 13 Morgen: zynde het losse land
daarby gelegen, reeds uit de hand verkogt. Te bevragen by de Makelaars (…)”.
Wederom zal er weinig animo hebben bestaan.

De volgende poging werd ondernomen in de krant van 18 maart 1797:“Op
Dingsdag den 4 April 1797 zullen de Makelaars M.M.van der Loeff en D. Madry, te Rotterdam in ’t logement ’t Zwijnshoofd, des namiddags ten drie uren
publyk veilen, het HUIS of SLOTH, te Cappellen op den Yssel, gelegen omtrent een uur buiten Rotterdam, aan den Ysseldijk en de Straatweg tusschen
Gouda en Rotterdam, met de hooge Jurisdictie en ’t geen verder daaraan behoord; breeder by Biljetten beschreven, en nader te bevragen by gemelde Makelaars; blyvende inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, en kunnen daaglyks
gezien worden, uitgenomen des Zondags, mits vertoonende een Briefje van
een der gemelde Makelaars”. Dat er nu wel zaken werden gedaan, viel af te
leiden uit de krant van 29 april 1797:“Te HUUR terstond, het zeer vermaaklyk
Slot Cappellen, met al zijn Toebehooren, gelegen aan den Rivier den Yssel; te
bevragen by J.M. Schmidt te Dordrecht, en bij FRED. BAAK te Rotterdam”.
De eigendomsoverdracht, die deze verhuur mogelijk moest maken, vond drie
dagen later plaats bij notaris H.A. van Schadee, die in een akte van verkoop en
koop vastlegde dat Jan Machiel Schmidt wonende te Dordrecht van de ambachtsvrouwe van Capelle, Elisabeth Maria Prins, geboren van Neck, had gekocht: “Het Huys te Cappelle op den Yssel met de Hooge Heerlijkheid en Gerechte daar toe staande benevens de Tienden groot en klein in den zelve Ambacht gelegen en daartoe de Huysinge mette Hofstede en de Boomgaerden,
Thuyn, Cingels, Graften, Laan, Galgeveld mitsgaders den Dyk tot eyde van de
Esseboom toe, mits dat de leenbezitter die onderhouden alsmede het Huis van

Het Slot te Capelle
(collectie Maarten
Visser-HVC)
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den dienaar ter justitie met der zelf erve mitsgaders het huys het welk van
ouds af is geweest het rechthuis met derzelfs Stal en tuyntje en de grond daar
voor liggende lang 661/2 voeten en breed 221/2 voeten benevens een stukje
Lands by meeting groot bevonden 523 vierkante roede belend ten zuyden en
ten Oosten het Slot of het beplante Bosch van het Slot Cappellen en ten Noorden gelyk ook te weeten het Land ter leen gehoude wordende by Jacob Adriaan Hamer. (…)”. Echter de koopprijs werd niet genoemd. Opvallend in deze
akte is wel dat Het Kleine Veer onbenoemd bleef, hoewel testamenten uit 1746
en 1759 wel verwijzen naar “veeren”.

Hoewel uit die tijd veel in duister gehuld bleef, stond in de Rotterdamsche
Courant van 12 april 1798: “Men zal op Saterdag den 14 April 1798 des morgens ten 9 uren precies verkoopen op het SLOT te Cappelle aan den Yssel, een
extra party Ype, Esse, Tophout, Spaanderen, Afbraak van Broeykasten, Kistingen en Glinten, als ook uit de hand te koop, een party Ype, Boeke en Eike
stammen, ter dikte van 12 tot 30 duim; en om te verplanten een groot party
Esse-Ype en-Lindeboomen”.
Uit de berichtgeving van 19 juli 1798 kan worden geconcludeerd dat de sloping van het Slot een voldongen feit was. Toen werd aanboden: “Uit de hand
te koop op ’t Slot Cappelle aan d’Yssel, fraaye Lambriseringen, slaande klok
met zyn thans gaande werk met 4 uurwyzers zeer goed om op een Toorn te
kunnen plaatsen; een groote party Leyen van het dak; 80 stuks Yke stammen,
Veerdienst 3 van De Vries maakt een oversteek Capelle-Krimpen
(collectie Maarten Visser-HVC).
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vele geschikt tot Bergroeden; 150 vaam kleingemaakt hout; 50 duizend straatklinkers; een hartsteene bordes; Deur –en Schuif Kazynen met ramen; Planke
vloeren en yzere balies: Te bevragen aldaar”.

Vanuit welk oogpunt de in Dordrecht wonende Jan Machiel Schmidt het Slot
had gekocht, is niet na te gaan. Wel is bekend dat hij op 17 september 1801
aan Jacob Cornelis Jantzon van Erffrenten verkocht “het stuk Goed van ouds
het sloth Capelle op den IJssel met desselfs Hooge Heerlijkheid en Jurisdictie
mitsgaders de verdere preëminentien en regten (…) den eijgendom van’t veer
over den IJssel geleegen in Capelle genaamd ’t kleijne veer (…)”. Dit laatstgenoemde stond ook vermeld in HVC-Nieuwsbrief voorjaar 2019, pagina 21.
Voorts laat een thans gevonden oorspronkelijk kadastraal document van 28
maart 1832 ons niet in het ongewisse over een veer dat ter hoogte van nog bestaande Klaas Klinkertkade heeft bestaan. Voor dat veer gold het“Regt van
Overvaart op Ouwerkerk voor de helft” met de“zuivere begrooting 85” waaronder we het toenmalig belastingtarief moeten verstaan. Verder had genoemde
Heer Van Erffrenten ter hoogte van het latere veerhuis van familie De Vries,
ruim 32 are IJsselwater in bezit en zal Het Kleine Veer naar hier hebben verplaatst.

Veel is al over dit veer geschreven. Deze bijdrage wordt besloten met het bericht uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 2 januari 1965 onder het kopje:
Veerman P. de Vries overleden, zal eeuwenoud veer verdwijnen?
“In Capelle a. d. IJssel is plotseling overleden de heer P.de Vries veerman op
het voetgangers en rijwieloverzetveer tussen Capelle en Krimpen a.d. IJssel.
De heer De Vries, die 57 jaar was, is zijn leven lang veerman geweest en genoot in beide gemeenten grote bekendheid. Voor de openstelling van de Algerabrug in 1958 werd er bijzonder veel van dit veer gebruik gemaakt, vooral
ook, omdat dit veer voor velen uit Ouderkerk en Krimpen a. d. IJssel de kortste verbinding met Rotterdam was. Nadien is het personenvervoer sterk achteruitgegaan, zodat de heer De Vries geen personeel meer in dienst kon houden.
Dagelijks was hij van de vroege ochtend tot de late avond op zijn post. Het
veer is thans stilgelegd. Het is nog niet bekend of er een nieuwe veerman voor
deze niet rendabele veerdienst gevonden kan worden. Mocht dit niet het geval
zijn, dan zal een eeuwenoud veer over de Hollandse IJssel verdwijnen en met
het veer een toch nog altijd belangrijke verbinding tussen beide gemeenten”.
Kees Klomp
Geraadpleegde bronnen:
- Groen van Prinsterer Handboek der geschiedenis van het vaderland
- Paul Weyling, Suus Boef e.a. Macht en Pracht - Zeven eeuwen bestuurlijke
macht in Capelle aan den IJssel
- Stadsarchief Rotterdam 2238/407-418, 2264/112-126, 2290/17-26,
3493/793-797
- Genoemde bronnen in de tekst
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HVN-EXPOSITIE ‘EEN DUITSE WATERLINIE’

De wisseltentoonstelling ‘Een Duitse waterlinie’ in de Nieuwerkerkse Oudheidkamer werd in april 2019 geopend door de loco-dijkgraaf drs. Toon van
der Klugt (in mei werd hij dijkgraaf).

Deze historicus bekende vóór de uitnodiging om te openen nog nooit van
deze toen precies 75 jaar oude waterlinie te hebben vernomen! (De waterlinie wordt bijvoorbeeld ook genegeerd
in ‘De polders van Capelle aan den
IJssel’ uit 1997.)

Uit 1944 zijn RAF-luchtfoto’s en kopieën van Nieuwerkerkse aquarellen
van W.M. Strörmann, gemaakt voor
het hoogheemraadschap, een belangrijk deel van de expositie.

De tentoonstelling is tot 5 mei 2020 te
zien op de open middagen van 14-17
uur (eerste zaterdagen van de maand).
Het adres van de Oudheidkamer is ’sGravenweg 6a in Nieuwerkerk aan
den IJssel.

Adri den Boer, secretaris Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel

-RAF-luchtfotomozaïek
van 16 september 1944
met de inundaties tussen
de Hollandsche IJssel
en de Molenwetering,
linksonder de Capelse
Verenigde Polders.

-Inundatiekaart van het
Hoogheemraadschap van
Schieland, 1944 (fragment).
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TWEE GENERATIES VAN DER LEK IN BOTER,
KAAS, EIEREN, KOLONIALE- EN GRUTTERSWAREN

De in Nieuwkoop geboren koopman Arie van der Lek (1873-1928) trouwde op woensdag 27 april 1898, in haar woonplaats Waddinxveen, met de
in Bodegraven geboren Marretje Schipper (1874-1918). Dezelfde dag nog
vestigde het jonge paar zich aan de ’s-Gravenweg in Capelle aan den IJssel. Hier, op C 120, betrokken zij niet alleen een woning, zij startten er
tegelijkertijd met veel enthousiasme en ambitie een handel in boter, kaas
en eieren.

Aanvankelijk ventten ze hun koopwaar uit met een handwagen, die al
spoedig werd vervangen door een hondenkar. De trekkracht van de hond
maakte het rijden met een vol geladen
wagen een stuk minder zwaar. Duwen
en tegelijk sturen was niet langer nodig, zo kon er voortaan veel gemakkeMarretje van der
lijker worden gemanoeuvreerd. De zaLek-Schipper
Arie van der Lek
ken gingen zodanig goed dat binnen
(1874-1918).
(1873-1928).
enkele jaren naar een groter onderkomen moest worden gezocht. De voorkeur ging daarbij uit naar een bestaand en geschikt pand ‘op Schenkel’. Daar,
ook in de directe omgeving van ‘Het Kruis’, zoals de kruising Bermweg/Capelseweg in de volksmond werd genoemd, was echter met de beste wil van de
wereld niets te vinden. Toch wilde Arie van der Lek zich beslist in Schenkel
vestigen. Nieuwbouw was daarom het enige alternatief.

‘Mijn opa kocht eind 1904,’ zo vertelde kleinzoon Wim van der Lek (Willem
Hendrik,1937-2018) in 2011, ‘een kleine 400 meter van ‘Het Kruis’, tegenover
Capelseweg 110 en
112, de twee woonhuizen onder één
kap, waarvan de
voorste in april
1905 in gebruik
werd genomen en de
achterste een maand
later. De foto is van
rond 1926. Links de
eerste auto van de
firma Van der Lek,
een Chevrolet.
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de boerderij op Capelseweg 27, van ene Wieting een stuk weiland dat evenwijdig liep aan de toen nog smalle en onverharde polderweg. Op dat land liet hij
door timmerman Pieter den Toom toen twee huizen onder één dak bouwen. Het
huis aan de wegzijde, Capelseweg 110, was het grootst. Met op de begane
grond een woonkamer, een keuken, een alkoof, twee verschillende pakhuizen,
een werkplaatsje en boven een zolder. Ruimte genoeg voor het gezin van opa
en oma en hun toen nog vier kinderen en niet te vergeten ook voor de handel.
Het andere huis, met nummer 112, had alleen een woonkamer met een keuken
en een zolder. Wie daar toen is gaan wonen weet ik niet, misschien wel personeel? Halverwege mei 1905 was het pand klaar.’

Dertien jaar later, op 14 augustus 1918, overleed vijf dagen na de geboorte van
de tweeling Boudewijn Gerrit (1918-1919) en Neeltje (1918-1985) moeder
Marretje, toen 43 jaar oud. Haar man Arie bleef alleen achter met 12 kinderen
en een goed renderende handel in boter, kaas en eieren. ‘Dat moet,’ aldus
kleinzoon Wim, ‘een zware tijd zijn geweest voor mijn opa. Weliswaar was de
oudste van de twaalf al 19 jaar, maar de jongste zeven zaten tussen de 0 en 12
jaar. En ook de zaak moest door. Deze bestond niet alleen meer uit de boter en
kaashandel, inmiddels was er eveneens een winkel in koloniale- en grutterswaren ingericht. Deze had een eigen ingang gekregen en werd tot haar overlijden
gerund door oma. Maar daar moet toch ook na haar dood iemand achter de
toonbank hebben gestaan, want opa moest elke dag op pad met zijn handel.
Dat ging toen al enige jaren al niet meer met een hondenkar maar met paarden-wagen. Opa had twee paarden, die bij het huis op stal stonden of in de eigen wei liepen, langs de Capelseweg. Die paarden wisselden elkaar dagelijks
af voor de wagen. Venten deed opa voornamelijk in Rotterdam, aanzienlijk verder van huis dan in de tijd van de hondenkar en de trekhond. Ongetwijfeld
zullen de oudere kinderen toen veel
hebben opgevangen en aan het werk
zijn gezet. Dat was destijds heel gebruikelijk en vanzelfsprekend. Toch
kwam er in 1925 weer een vrouw in
huis. In dat jaar hertrouwde opa met
Pietertje Mouwen (Petronella Adriana,
1925-1973). Aan haar kregen de kinderen een hele goede tweede moeder.
En mijn opa een flinke vrouw, die
eveneens in de kruidenierswinkel
‘haar mannetje’ stond, zo heb ik altijd
begrepen.’
De paard- en wagen van Arie van der Lek,
met zoon Pieter op de bok, vermoedelijk
ergens in Kralingen.
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Verder als Wed. A. van der Lek
Ruim drie jaar na het huwelijk met zijn tweede vrouw overleed op donderdag 11 oktober
1928 Arie van der Lek zelf, slechts 54 jaar
oud. Nu was het zijn weduwe die er alleen
voor stond. Weliswaar onder andere omstandigheden dan haar man overkwam in 1918.
Het jongste kind was inmiddels 10 jaar oud en
sinds juli 1923 stond de op één na oudste zoon
Pieter (1900-1956), de vader van Wim, die op
dat moment bijna 28 was, thuis op de loonlijst.
Wim van der Lek: ‘Mijn vader zat toen al heel
wat jaartjes in de zaak en had zijn vader al
heel wat werk uit handen genomen. De wijk
van mijn opa in Rotterdam was voor hem
eveneens bekend en ook de kruideniersactiviteiten, inmiddels uitgebreid met de verkoop
van tabak en sigaren en bezem en borstels, had
Omslag van de ‘Huisvrouwenevenmin geheimen voor hem. Hij was toen opa
overleed pasgetrouwd met mijn moeder Bets gids’, een reclame-uiting van de
Wed. A. van der Lek.
Spaan (Pieternella Elizabeth, 1907-2004). Zij
bewoonden het huis achter de zaak, op nummer 112, onder hetzelfde dak en dus op hetzelfde erf. Mijn vader had mijn moeder leren kennen, hoe kan het anders, tijdens het bezorgen van boodschappen
op de Kralingseweg (365) in Rotterdam, waar ze bij haar ouders woonde. Er
was toen pas een auto aangeschaft, een Chevrolet, en dat maakte indruk. Opa
was de tweede kruidenier in Capelle met een auto, Simon van Driel (18851970) uit de Oude Plaats de eerste, zo is mij altijd verteld. Later reed mijn va-

Arie en Janie
(Jaantje, 19312004) van der Lek,
de oudste zoon en
oudste dochter van
Pieter en Bets van
der Lek, op de
treeplank van de
nog door opa aangeschafte Chevrolet.
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der altijd in Opels. In 1939 heeft mijn vader de zaak overgenomen, vrijwel alles bleef bij het oude, overdag ging mijn vader ‘langs de weg’, maar in het vervolg deed mijn moeder de winkel. Oma verhuisde in dat jaar naar Kanaalweg
20 en wij van achter naar voor, naar nummer 110. De crisisjaren waren niet
gemakkelijk, maar mijn ouders kwamen die goed door, zo vertelden ze altijd. In
het rijke deel van Kralingen, waar veel van mijn vaders klanten woonden, had
men nog wel wat te besteden. Zelf weet ik niets van die jaren, ik ben van januari 1937 en toen trok alles weer een beetje aan, weet ik.’

De Tweede Wereldoorlog
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op vrijdag 10 mei 1940 en het
bombardement op Rotterdam vier dagen later, op de dinsdag na Pinksteren,
had voor de handel in boter, kaas en eieren van Pieter van der Lek grote gevolgen. ‘Bijna alle klanten van mijn vader,’ zo vervolgde Wim van der Lek,
‘woonden in Rotterdam. In Kralingen, in Crooswijk, in het Noorden en in het
centrum. Tijdens de eerste oorlogsdagen ging hij gewoon bij hen langs. Er was
geen enkele reden dat niet te doen. De strijd speelde zich voornamelijk af aan
de beide zijden van de Nieuwe Maas en rond de Maasbruggen. In Kralingen,
waar de meeste klanten woonden, was het rustig. Bovendien betrof het de dagen voor Pinksteren en meestal hadden ze dan wat besteld en rekenden erop
dat het werd afgeleverd. Vaak verkocht je met zulke dagen ook wel wat extra’s.
Ook de dinsdag na Pinksteren, de dag van het Duitse bombardement op de
stad, ging mijn vader gewoon op pad. Hij was dus in de buurt toen de bommen
vielen en moest een veilig heenkomen zoeken. Het geluid van de bommenwerpers en vallende bommen, inslagen met zware klappen, rook, vuur, mensen
schuilend in de kelder of onder de trap, huizen ingestort, woningen en winkels
die in vlammen opgingen, vluchtende mensen….. Daar vertelde hij nooit veel
over maar het moet, zo stel ik mij voor, verschrikkelijk zijn geweest. Wel weet
ik dat hij hielp waar hij kon. Zo heeft hij onder andere bij een taxi- en garagebedrijf in Kralingen meerdere auto’s naar buiten gereden en daarmee voorkoGetroffen en brandende bebouwing
aan de Weteringstraat in Rotterdam-Kralingen, de
buurt waar Pieter
van der Lek zich
bevond gedurende
het Duitse bombardement van 14 mei
1940.
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men dat deze zouden verbranden. Die mensen zijn goede kennissen van mijn
ouders geworden.
Met zijn auto op weg naar huis, over de Oudedijk, de Kortekade en de Kralingseweg, reed hij honderden vluchtende mensen achterop. Onder hen een
aantal van zijn klanten, die op zoek waren naar een dak boven hun hoofd. Ze
werden meegenomen en thuis aan de Capelseweg, vanwaar men de stad kon
zien branden, gastvrij ontvangen. Ook kwamen daar mensen aanlopen, dat
waren er zoveel dat ze niet allemaal bij ons konden blijven. Voor hen werd elders in Capelle onderdak geregeld. De mensen sliepen overal in huis waar
maar een plaatsje te vinden was, ook in de schuur. Sommigen keerden al snel
weer naar Rotterdam terug, of gingen naar familie. Anderen bleven wat langer,
maar binnen 2 à 3 weken waren de meesten weer vertrokken. Onder hen waren
mensen die daarna altijd contact hebben gehouden. Hoewel ik mij er zelf bijna niets van kan herinneren - ik was drie jaar - weet ik uit de verhalen dat het
in huis een hele drukte gaf. Iedereen kreeg ook te eten en dat was er genoeg in
het huis van een boter- en kaashandelaar tevens kruidenier. Alles bij elkaar
zorgde het voor veel geregel, drukte en werk.
Toen mijn vader een paar dagen later naar de stad ging om te kijken hoe het er
daar voorstond, bleek dat de straten waar de meeste van zijn klanten woonden
waren verwoest. Het overgrote deel van zijn wijk was één grote puinhoop.
Door het bombardement verloor hij bijna zijn gehele omzet. Dat was een klap,
die mijn vader zakelijk gezien eigenlijk niet meer te boven is gekomen.’

Levensmiddelenop de bon
Reeds vanaf de mobilisatie in 1939 gingen diverse levensmiddelen waaronder
suiker en peulvruchten op de bon, daar kwamen na het uitbreken van de oorlog
steeds producten bij. Vanaf juni werden daar onder andere brood, bloem, koffie en thee aan toegevoegd, later in dat jaar gevolgd door boter, kaas, eieren en
grutterswaren. In 1941 gingen jam, cacao en melk op de bon. De hoeveelheden
die men per bon kon verkrijgen waren in het begin nog redelijk, maar geleidelijk aan liepen deze steeds verder terug. Wat betreft koffie en thee viel men
noodgedwongen terug op surrogaten. In de loop van 1942 begon men steeds
meer te korten en kregen handelaren en kruideniers, zoals Pieter van der Lek,
echt met een sterk verminderde levering van levensmiddelen te maken.
‘Aan die bonnen zat een hoop werk vast,’ volgens Wim, ‘Die moesten netjes op
formulieren worden geplakt, waarmee dan opnieuw voorraden konden worden
besteld. Maar mijn vader kreeg nooit wat hij bestelde. Op een gegeven moment
kwam er bijna niets meer en ook de gehamsterde houdbare levensmiddelen
raakten geleidelijk aan op. Vlees, dat we normaal niet zelf verkochten, maar
natuurlijk wel aten, werd helemaal schaars. Daarom ging mijn vader af en toe
met hulp van slachter Max Docters van Leeuwen (Markus, 1900-1987) zelf
slachten. Dit niet alleen voor ons eigen gezin en de familie maar ook voor zijn
trouwe klanten. Dit gebeurde clandestien, dus zonder het aan te geven, de zogenoemde ‘zwarte slacht’! Dat slachten gaf een heel spektakel in huis. Het gebeurde ’s avonds in het grote pakhuis. Boven in mijn bed kon ik de geluiden
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goed horen, maar niets van dat alles zien. Het had natuurlijk iets spannends,
dat voelde je. Meestal ging het om een schaap of een varken, maar ook wel
eens om jonge koeien. Ik weet dat het beest aan een takel werd opgehesen en
zo in stukken werd gesneden. Van die stukken werden dan weer porties gemaakt voor de familie en de klanten. Die slacht is meerdere keren verraden.
Door wie? Ik weet het niet, maar mijn ouders hadden wel vermoedens. Het is
altijd goed afgelopen. Op een keer waren ze bijna klaar toen het huis door de
Duitsers bleek omsingeld. Het vlees was toen al verstopt, maar er stonden nog
wat zakken met slachtafval. Mijn vader heeft toen, ondanks de aanwezigheid
van die boeven van de Sicherheitsdienst (SD) rond het huis, kans gezien met
die zakken vol darmen enzovoort ‘de benen te nemen’. Hij vluchtte toen via het
land achter ons huis, net als andere keren wanneer er plotseling ‘controle‘
kwam, in of achter de kassen van tuinder Mast. Met een vlucht was van tevoren rekening gehouden, vader wist daarom blindelings de weg. Mijn moeder
regelde dan alles in huis. Ze was altijd heel koelbloedig. De takel werd door
haar dan snel onder het bed van mijn slapende zusje verstopt. Ook werd het
vlees dat nog niet was verstopt of weggebracht gauw onder een matras van een
van de kinderen gelegd. Zo waren er meer plaatsen en nissen in en rond het
huis voorbereid om vlees of andere dingen snel te kunnen verbergen. En tegenover Duitsers of controleurs kon ze zich op een overtuigende manier heel goed
van de domme houden. Zelfs toen er op een andere keer een koeienpoot in de
wieg van mijn zusje werd gevonden wist ze zich eruit te praten.’
De Capelseweg op dinsdag 18 augustus 1942, gezien in de richting van de Hoofdweg, ter
hoogte van woning en winkel van de familie Van der Lek, Capelsweg 110. De melkbussen
links staan bij de toegangsbrug naar Capelseweg 27, de boerderij van Maarten van der
Burg. Foto: Jan Roovers, collectie HVC-Beeldbank.
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Voedselschaarste
In 1944 was de voedselschaarste zo nijpend geworden dat de winkel en de pakhuizen van Pieter van der Lek zo goed als leeg waren. Alleen zout was nog in
een behoorlijk aantal balen op voorraad, maar dat kon je niet eten. Toch zouden deze nog goed van pas komen.
Wim van der Lek: ‘Op een dag hadden mijn ouders zelf ook bijna niets meer te
eten in huis. Dat kwam ook omdat mijn vader wat hij had of op de kop kon tikken bleef leveren of weg gaf aan familie en een aantal van zijn trouwe oude
klanten uit Rotterdam. Hij kon en wilde hen niet teleurstellen. Op een gegeven
moment zat er voor mijn ouders niets anders op dan voor eten op pad te gaan.
Opa en oma Spaan (Willem Hendrik Spaan, 1872-1957 en Jaantje Cardol,
1877-1966), die net voor de oorlog op 112 waren komen wonen, pasten op de
kinderen en het huis. Tweemaal zijn pa en ma met de mandfiets en de carrier
naar Overijssel gegaan, met daarin een aantal balen zout om te ruilen voor
eten. Mijn oudste broer Arie (1929-1992) ging met hen mee. Beide keren kwamen ze terecht in Zwollerkerspel, waar het lukte een en ander aan eten op de
kop te tikken. Eén baal zout was goed voor een paar zakken aardappelen en ze
hadden er meerdere bij zich. Daar konden ze mee thuis komen, tenminste als ze
geluk zouden hebben. Op de IJsselbrug bij Zwolle, een berucht en gevreesd
punt in de route waar je niet omheen kon, werd fanatiek gecontroleerd en het
was niet vanzelfsprekend dat wat je aan eten had weten te verzamelen ook mee
mocht nemen. Ik heb in ieder geval begrepen dat het beide keren is gelukt. Wel
is broer Arie een keer, inclusief volgeladen carrier, zoek geweest. Gelukkig
werd hij door oom Kees van der Lek (Cornelis, 1908-1982) gevonden, de carrier bleek door een wiel gezakt. Kennelijk was deze te zwaar beladen.’

Voor de Tweede Wereldoorlog had Pieter van der Lek een bloeiende handel
langs de weg in boter- kaas en eieren, vooral in Rotterdam-Kralingen, en een
redelijk beklante winkel in kruidenierswaren aan huis. Hoe geheel anders was

Arie en Janie van
der Lek in de jaren
’30 op de carrier
van oom Dirk van
der Lek (19131982). Met deze of
eenzelfde carrier
werden de ‘hongertochten’ naar Overijssel ondernomen.
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de situatie erna. Wim van der Lek:
‘De zaak kwam na de bevrijding maar moeilijk op gang. Boter, kaas, eieren en
levensmiddelen bleven schaars en wat er was, bleef net als in de oorlog op de
bon. Bovendien had mijn vader, behalve thuis in de winkel ook bijna geen klanten meer. Zijn wijk in Rotterdam was in mei ’40 weggebombardeerd en de
klanten uit het verwoeste deel van de stad waren in alle richtingen uitgezwermd. Van een terugkeer van hen kon voorlopig geen sprake zijn, dus hield
de boter-, kaas- en eierenhandel Van der Lek op te bestaan. Mijn ouders besloten samen door te gaan met het kruideniersbedrijf, waarin ze natuurlijk wel
boter, kaas en eieren bleven verkopen. Zij moesten het daarbij vooral hebben
van thuisbezorgen, de verkoop in de winkel had niet zo veel te betekenen. Dat
vond zijn oorzaak in de concurrentie, niet alleen die van kruideniers in de
buurt, ook de melkhandelaren droegen hier hun steentje aan bij. Bij de bezorgklanten ging mijn vader zo’n twee keer in de week langs om bestellingen op te
nemen. Vaste klanten hadden een boekje waarin ze deze zelf konden noteren.
Dat boekje werd een keer per week opgehaald, de boodschappen werden dan
de volgende dag bezorgd. Soms volgde er op dat moment een tweede of nabestelling. Het was echter allemaal te weinig om er een dikbelegde boterham aan
te verdienen. Er werd door mijn vader dan ook naarstig naar andere bronnen
van inkomsten gezocht. Koopman Wim de Vogel (Jan Willem, 1907-1970) van
de Kanaalweg bouwde in het voorjaar van 1948 een garage op het terrein van
mijn vader. Jan Vermeer (1920-2000), die volgens mij daarvoor bij De Vogel
werkte, bouwde er in mei 1951 nog een garage naast. Mijn vader genoot hier
inkomsten van, het was tenslotte zijn grond. Eind 1953/begin 1954 deed hij alles aan Jan Vermeer over. Het land tussen Capelseweg 100 en 110 was toen net
verkocht. Eén kavel ervan was naar Wim van Hoorn gegaan, die daar een bungalow op liet bouwen, op het andere zette Jan van der Vliet, een bejaarde boer

Pieter van der Lek, na de oorlog
aan de deur bij klanten in een deel
van Kralingen dat niet getroffen
werd door het bombardement.
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die ging rentenieren, een vrijstaand woonhuis neer. In april 1954 verhuisden
mijn ouders naar Bloemensingel 17, het huurhuis van Jan Vermeer, die op zijn
beurt in ons oude huis trok, dat een flinke verbouwing onderging. Feitelijk was
het niet meer dan een woningruil! Opa en oma Spaan vertrokken tegelijkertijd
van 112 naar de Anjerstraat. Bij de verkoop kwam mijn vader overeen - hij
ging toch door met het kruideniersbedrijf, maar voortaan zonder winkel - dat
hij bij of in zijn oude pand een opslag voor levensmiddelen kon inrichten. Vandaar uit kon hij zijn bezorgklanten blijven bedienen. Deze afspraak resulteerde in een golfplaten optrekje aan de achterzijde dat slechts weinig voorstelde.
Mijn vader heeft daar, in de ruim twee jaar dat hij er gebruik van zou maken,
een hele moeilijke tijd doorgemaakt. Op woensdag 4 juli 1956 is hij op 55-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Hiermee kwam er tegelijkertijd
een einde aan zijn kruideniersbedrijf. Kruidenier Cor van Driel (Cornelis,
1914-1988) uit de Plantsoenstraat nam toen het klantenbestand over. Ondanks
zijn inspanningen heeft mijn vader weinig vruchten van zijn harde werken mogen plukken.’
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
W.H. (Wim) van der Lek (†).
Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
Persoonskaarten en -lijsten.
Foto’s, tenzij anders vermeld:
Collectie: W.H. (Wim) van der Lek en verbeterd door Cees Hartmans.

Wim van der
Lek begin jaren
vijftig bij een
van de Opels
van zijn vader.
Het kenteken
van de auto
(H 70704) was
gekoppeld aan
de eigenaar:
Pieter van der
Lek.
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REACTIES VAN LEZERS

In het kader van woord en wederwoord laten wij de reactie van de heer
Rijkaart van Cappellen volgen op de inzending van de heer Van Es. Wegens ruimtegebrek kon deze reactie niet worden opgenomen in de vorige
HVC Nieuwsbrief. Bij deze alsnog.

De redactie beschouwt hierna de discussie gesloten. Wel wil zij opmerken dat
niet uitgesloten is dat tekenaar Hohmann ten onrechte de naam Hoeve Cappellen gebruikte. Er zijn ons geen bronnen bekend die deze naam bevestigen.

In de HVC Nieuwsbrief winter 2019 staat een reactie van de heer Van Es op
mijn opmerking over de naam van de Hoeve Cappellen. Inderdaad staat dat
fout in het boerderijenboek waar Van Es naar verwijst. Van Es vraagt om ondersteunend bewijs en laat als eigen bewijs een foto zien gemaakt door mevrouw Van Es, van het huidige plaatje op het hek bij de boerderij, ’s Gravenweg 355. Verder is de redenering dat men deze boerderij “Hoeve Cappelle”
heeft genoemd, vanwege de schrijfwijze van de naam van ons dorp destijds.

Ik wil verwijzen naar bijgaande mooie pentekening die in 1979 door de Oosterhoutse kunstenaar Piet Hohmann is gemaakt van de boerderij. Daar staat
heel duidelijk ‘Hoeve Cappellen’. We mogen aannemen dat Hohmann bij het
schilderen toch wel een keer heeft gekeken wat er op het hek voor naam stond.
Stel nu dat er ‘Cappelle’, had gestaan, dan zou het toch wel bijzonder zijn geweest indien de tekenaar daar spontaan een ‘N’ bij had gefantaseerd. Nee dus.

Ook zelf heb ik altijd wat bijzondere aandacht gehad voor deze boerderij en
weet als geen ander dat toen de naamplaten op het hek na 100 jaar trouwe
dienst vervangen waren, ik toch wel teleurgesteld was dat de schrijffout werd
gemaakt, waardoor op de nieuwe plaat een ‘n’ was vervallen.
Overigens komen subtiele fouten in namen door de eeuwen
heen vaker voor. In dit geval is
die fout in het boerderijenboek
overgenomen. Bepaald geen
halszaak, maar mocht er een
nieuwe druk van het boerderijenboek komen, dan is die fout
te herstellen en stel ik graag de
pentekening van Hohmann ter
beschikking. Waarvan akte!
Wim Rijkaart van Cappellen
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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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