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

DIEF- EN DUIFHUISJE

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

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS

Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag
en Open Monumentendag.
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Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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VAN DE VOORZITTER

Het jaar begint weer ten einde te lopen. Terwijl ik dit
schrijf is de goedheiligman met zijn gemêleerde pietengevolg net de lage landen op vele plaatsen binnen getrokken.
En in Apeldoorn zelfs per stoomtrein in plaats van stoomboot. De Sint heeft dus wel wat met stoom. Alsof hij geweten heeft, dat ons historisch museum gevestigd is in een 150
jaar oud gemaal, dat tot 1927 ook op stoom draaide.

Onze huidige expositie betreft dan ook de geschiedenis van dit gemaal en we
zijn blij, dat de opening op 13 september verricht is door Herman Beijerinck,
een directe nazaat van Jan Anne. Verder in deze nieuwsbrief vindt u nadere informatie over deze opening. Zoals gebruikelijk is deze tentoonstelling gratis te
bezoeken op zaterdagmiddagen tot augustus 2020. Ondertussen zijn we alweer
druk aan het nadenken over een onderwerp voor de volgende expositie. Ik kan
al wel verklappen, dat het over de recentere geschiedenis van Capelle zal gaan.
Ook in september hebben we weer de organisatie van de Open Monumenten
Dag gehad. En weer in de plezierige samenwerking met Krimpen en Ouderkerk aan den IJssel. Het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ mocht dan
soms wat eigenaardige associaties en besmuikt lachen oproepen, maar vier duidelijke plekken van plezier waren toch zeker de historische schepen, die in het
zonnige weer gretig aftrek vonden. Wederom deden de kinderboerderij ‘Klaverweide’, het Scoutcentrum en de Pauluskerk in de Merellaan met een schitterend orgelconcert mee. En zoals gebruikelijk onze eigen musea, de Dorpskerk en de Van Cappellen Stichting met daarin de Regentenkamer. Het verheugt me te kunnen vermelden, dat de restauratie van de Regentenkamer
voortvarend ter hand wordt genomen door het bestuur van de Stichting. De
staat van het goudleerbehang, de lambrisering en de gordijnen baart al enige
tijd zorgen. Al het bovenstaande vereist veel inzet van onze vrijwilligers. Wij
zijn gelukkig, dat we steeds een beroep op hen kunnen doen voor de vele onderdelen. Bij de werkgroepen Dief- & Duifhuisje en Educatie hebben we nieuwe coördinatoren mogen verwelkomen. Als dank konden we hen allen een geslaagde dag in de Biesbosch met een vaartocht aanbieden.
Echter, ik moet ook een trieste gebeurtenis melden. In september hebben we
definitief afscheid moeten nemen van Anneke van den Bremen. Bij haar afscheid heb ik mogen memoreren hoeOok de redactie van de HVC
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HVC Nieuwsbrief winter 2019 pagina 2

IN MEMORIAM - ANNEKE VAN DEN BREMEN

De in Winschoten geboren Anneke van den Bremen werd in 1976 Capelse en kwam in 1995 te wonen in de Raadhuisstraat in een pand dat
als Rijksmonument werd aangewezen. De historie van het pand wekte
haar belangstelling voor de Capelse historie, zij werd lid van de HVC
en actief als vrijwilliger vanaf 2001.
Al snel ging zij zich bezighouden met bestuurlijke zaken en volgden benoemingen
tot secretaris (2003) en voorzitter (2006)
In de jaren die volgden ging een frisse
wind door de naar haar mening wat naar
binnen gekeerde vereniging. Haar sterk
ontwikkelde gevoel voor sociale cohesie
maakte haar een uitmuntende ambassadeur
voor de HVC richting de Capelse samenleving en de politiek.

Terugkijkend op haar periode als voorzitter van de Historische Vereniging Capelle
valt haar geweldige organisatorische talent
op. Achtereenvolgens worden de werkgroepen Beeldbank, Educatie, Notariële
Akten, Oral History en Regentenkamer opgericht.

Onder haar leiding krijgt de invulling van Open Monumentendag in Capelle een geheel eigen karakter.

Haar toekomstvisie en professionele aanpak leiden tot verruiming van de gemeentelijke subsidie op basis van een prestatie-overeenkomst die tot op de
dag van vandaag de basis vormt van de relatie van de HVC met de gemeente Capelle.

Na haar aftreden als voorzitter blijft Anneke van den Bremen actief binnen
de vereniging tot haar gezondheid haar in de steek laat. Op 3 september is
Anneke van den Bremen thuis overleden.

Een overvolle aula op crematorium Schollevaar neemt afscheid van Anneke
als bewijs van de speciale plek die zij innam in de Capelse gemeenschap.

De Historische Vereniging Capelle is Anneke van den Bremen veel dank
verschuldigd en nam met groot respect afscheid van haar.
HVC Nieuwsbrief winter 2019 pagina 3

VRIJWILLIGERS
DAGJE UIT NAAR DE BIESBOSCH

De dagtocht die jaarlijks aan onze vrijwilligers als waarderingactiviteit
wordt aangeboden, met dank aan de gemeente Capelle voor de vrijwilligersbijdrage, ging dit jaar naar de Biesbosch, meer specifiek naar het
Biesbosch Museumeiland in Werkendam.

Het werd een fijne dag
uit, waarbij de onderlinge banden werden
aangehaald tijdens de
koffie mét en de
lunch. Er werd gewandeld, bekeken en met
de fluisterboot langs
de wilgenbossen en
groene oevers en door
kronkelende kreekjes
gevaren.

De foto’s - met dank aan Koos
Bouwman - geven een goede indruk van een geslaagde dag.
Het is naast nuttig ook gewoon
leuk om vrijwilliger bij de HVC te
zijn!
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OPENING EXPOSITIE
150 JAAR J.A. BEIJERINCKGEMAAL

‘De drooglegging van de 18 km2 van de Polder Prins Alexander was een
klusje voor Jan Anne na de 185 km2 van de Haarlemmermeer’, aldus
Herman Beijerinck in zijn speech bij de opening van
de expositie ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan
van het gemaal. Hoogheemraad mevr. Agnes van
Zoelen opende de tentoonstelling met het in werking
stellen van de pompen.

De bouw van het gemaal begon in 1867 en met de werkzaamheden werd gestart in 1869. De in 1800 geboren Jan
Anne Beijerinck, telg uit een familie van landmeters en
waterbouwkundigen, had toen al een leven als waterbouwkundig ingenieur achter de rug met vele grote opdrachten uit binnen- en
buitenland. In 1874 kwam hij te overlijden.

In 1872 vielen de eerste delen van de nieuwe polder droog en de eerste percelen grond werden in 1874 verkocht. Door de drooglegging verkreeg Capelle
nieuwe grond dat oorspronkelijk werd ingericht voor akkerbouw. Door tegenvallende opbrengsten werd overgeschakeld op tuinbouw en veeteelt. In de zestiger jaren kwamen de bouwplannen en werden nieuwe wijken aan Capelle
toegevoegd.

Al deze ontwikkelingen zijn te zien in het Historisch Museum in het gemaal
aan de Bermweg. Elke zaterdag geopend tussen 13.00 en 16.00 uur en gratis
toegankelijk. Foto’s, voorwerpen en een prachtige maquette van het plassengebied (gemaakt door ons lid en coördinator van het Klussenteam Cees van Yperen) vertellen het verhaal van moerasgebied tot woonstad. En natuurlijk is de
machinekamer van het gemaal vrij
toegankelijk. Een bezoek aan dit
industriële erfgoed is zeer de moeite waard. De tentoonstelling kwam
tot stand in samenwerking met de
Stichting tot behoud van het Beijerinckgemaal, die graag in contact
komt met geïnteresseerden in onderhoud en bediening.
Hoogheemraad mevrouw Van Zoelen zet
de pompen van het Beijerinckgemaal in
werking, met links Herman Beijerinck
en rechts Jan Roos, machinist bij de
Stichting).
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JAN ANNE - EEN SLIMME JONGEN MET AMBITIE

Als jongste telg van een gezin met acht kinderen is Jan Anne Beijerinck 1, 2)
op 4 december 1800 geboren in Lent (noordoever van de Waal bij Nijmegen). Onrustige tijden van de Bataafsche Republiek, een vader die overlijdt
als hij zeven jaar oud is en geen geld voor een wetenschappelijke opleiding,
zeker geen gemakkelijke jeugd. Zijn geluk is dat hij stamt uit een waterstaatsfamilie, met landmeters (vóór de oprichting van Rijkswaterstaat in
1798) en ingenieurs van waterstaat (ná 1798) als professionals met aanzien in
de maatschappij. Jan Anne wordt in de praktijk opgeleid door zijn broer Martinus Gijsbertus (1787 - 1854) en zijn oom Frederik (1766 - 1838) die beiden
waterstaat als professie hebben.

De carrière van Jan Anne kan je opdelen in vier fasen: (1)
‘leerschool’, (2) ‘proeve van bekwaamheid’, (3) ‘meesterstuk’ en (4) ‘routine’ 1). In de eerste fase als jongeman
(1818 - 1828) doet hij een brede ervaring op, van opzichter
rivierwerken via sluis- en aardwerken bij het N.H.-kanaal
en herstel van een zeedijk bij Durgerdam tot de aanleg van
een schipbrug bij Vianen.

De ‘proeve van bekwaamheid’ in de periode 1828 – 1840
is de droogmaking van de Zuidplas (4,35 km2) samen met
Lorenz en de indijking en uitbreiding van Rotterdam met
Conrad. Deze laatste is een effectieve coach in de rest van de carrière van Jan
Anne tot 1870, wanneer hij eervol met
ontslag gaat na het overlijden van zijn
baas Conrad. Ook Blanken heeft Jan
Anne op het spoor van een succesvolle carrière gezet, van cadet-élève
(1819) en élève-aspirant (1824) tot aspirant-ingenieur (1825).
Een ‘meesterstuk’ krijgt pas zijn
waardering als de maat van het probleem duidelijk is. Drooglegging van
de Haarlemmermeer is een uitdaging
van formaat 3) : een binnenzee van 180
km2 - zo groot als Texel - die in de
Portret van een jeugdige Jan Anne, geschilderd op ivoor in een gouden medaillon. Op de achterzijde staat een portret
van zijn vrouw Helena Lydia Roest (1801 1868) met wie hij in 1824 is getrouwd. IV)
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Oude kaart van
‘De Grootte
Haarlemmermeer’ van de
hand van Bolsius uit 1740,
voor de droogmaking in
1852. In rood
zijn de Westeinderplassen
aangegeven,
waar een gezonde meervalpopulatie herinnert aan de
open verbinding tussen
deze twee binnenwateren I).

Stoommachine van De Cruquius, aan het begin van een
pomp-slag met de zuiger in de
hoogste stand. III)

15e en 16e eeuw is ontstaan uit de Spieringermeer, de Oude Haarlemmermeer en het Leidsemeer door stormen, overstromingen en dijkdoorbraken in combinatie met de winning van turf
als brandstof. De zoetwaterhuishouding liep gevaar, met het nipt voorkomen in 1508 van een
dijkdoorbraak naar het IJ en de (zoute) Zuiderzee.

Zuiger van pomp van De Cruquius op het pompdek. III)
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Het eerste plan
tot droogmaking
uit 1641 is van de
hand van Leeghwater. Leiden en
Haarlem gaan in
verzet tegen dit
initiatief i.v.m. de
visrechten cq. inkomsten uit de
scheepvaart.
Twee grote stormen in 1836 met het water tot
aan de poorten
van Amsterdam
en Leiden - zijn
twee eeuwen later nodig om de Stoomgemaal De Cruquius, met een duidelijk beeld van de opvoerhoogte van het water naar het pompdek en de balansophanging
zaak in beweging
van de zuiger van de acht pompen. III)
te zetten, met een
KB van koning
Willem I tot droogmaking als resultaat.

Als vervanger van Conrad krijgt Jan Anne de verantwoordelijkheid voor deze
taak toegewezen. De heftige discussie over de techniek - 400 windmolens of
drie stoomgemalen - wordt door de koning beslecht ten gunste van de moderne inzet van stoom als krachtbron. De stoommachine van James Watt (patent
1769, productie vanaf 1775) met een hoge energie-efficiëntie4) en de inzet van
door stoomkracht aangedreven pompen voor het drooghouden van de tinmijnen in Cornwall - die deels onder de zeebodem liggen - is hierbij de bron van
inspiratie. Bekende techniek, maar nog niet eerder gebruikt voor polderbemaling in de lage landen.

Het werk krijgt nu vaart: aanleg van 60 km ringdijk (1840 - ’48), operationele
proef met stoomgemaal De Leeghwater (1845 - ‘48) met een kleine proefpolder en de bouw van De Lynden en De Cruquius (1848 - ’49) volgen elkaar snel
op. Na drie jaar pompen staat de Haarlemmermeer droog in 1852. Gemaal De
Cruquius is operationeel geweest van 1848 tot 1912, toen het een stand-by
functie kreeg voor inzet bij overvloedige neerslag.

Gelukkig is het gemaal behouden in zijn originele staat; in 1933 heeft het op
initiatief van KIVI de status van industrieel erfgoed gekregen. Het Haarlemmermeermuseum De Cruquius werft vrijwilligers die in verschillende werkgroepen veel werk hebben verzet verricht om de ‘Cornish steam engine’ van
HVC Nieuwsbrief winter 2019 pagina 9

Harvey & Co uit Hayle (Cornwall) - met een cilinder van 3,66 m diameter en
een slag van 3 m - weer in actie te kunnen zien 5,6). Een werk-slag omhoog van
de zuiger (incl. gewicht van 60.000 kg) met stoomkracht (nu hydraulisch); een
pomp-slag naar beneden met zwaartekracht als stabiele aandrijving. Uitgerust
met acht pompen (Fox & Co, Falmouth [Cornwall]), een hoogteverschil van 5
m en een tempo van vijf slagen per minuut, werd hier een zwembad van 250
m3 per minuut in de ringvaart geloosd! Dat schiet op, met 600 kg kolen per uur
als kostprijs.

Moeilijk te controleren, maar de oude bronnen 2) vermelden dat de hand van
Jan Anne in alle facetten terug te vinden is: ringvaart, ringdijk, bruggen, wegen, vaarten en verkaveling. In de volksmond wordt de typische bouw met
kantelen van De Cruquius en het Jan Anne Beijerinck Gemaal ook wel waterstaatsarchitectuur genoemd.

De jaren 1854 - 1870 tot aan zijn pensionering worden ingevuld met klussen
die ik als ‘routine’ zou willen kenmerken. Waterstaatfuncties van Jan Anne in
deze periode zijn hoofdinspecteur Zeeland, een periode met standplaats Den
Haag als opvolger van Grave en inspecteur van een groot gebied dat de vijf
provincies van het westen van Nederland omvat. Zijn output in deze periode is
een plan voor een veiliger Rotterdam (Gouden medaille van Bataafsch Genootschap), een (uitgevoerd) plan voor de droogmaking van de Polder Prins
Alexander en een voorstel tot droogmaking van een deel van de Zuiderzee, met
de vrije uitloop van de IJssel als slimme oplossing. In 1874 overlijdt Jan Anne
na een langdurig ziekbed.
Jan Anne Beijerinck gemaal aan de Bermweg in Capelle a/d IJssel, in 1869 in gebruik genomen en in 1899 grondig verbouwd i.v.m. een slechte fundering. V)
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Waarom bereik je veel in je leven zoals Jan Anne? Hoe word je beroemd voor
volgende generaties? In mijn optiek spelen drie factoren een cruciale rol: ‘nature’, ‘nurture’ en ‘network’. ‘Nature’ was bij Jan Anne een combinatie van
nieuwsgierigheid, ambitie en focus. ‘Nurture’ is de vaardigheid, visie en volharding die Jan Anne heeft ingezet bij al zijn werkzaamheden. ‘Network’ is de
herkenning, erkenning en steun die zijn omgeving hem heeft gegeven. Denk
hierbij aan de professionele steun van zijn familieleden en zijn contacten met
Conrad in de buitenwereld. Zowel zijn plek als jongste van het gezin als het
vroegtijdig overlijden van zijn vader hebben waarschijnlijk een rol gespeeld in
zijn vorming: een ‘blessing in disguise’ voor alle drie aspecten.
prof. dr. Herman C.W. Beijerinck

Noten bij de foto’s:
www.arnovanthoog.nl/2017/04/meerval-in-westeinderplassen-onder-hetriet-woont-de-visduivel/ In deze figuur zijn in rood de Westeinderplassen
aangegeven, die in open verbinding stonden met de Haarlemmermeer voor
de droogmaking. Erfenis van deze verbinding is er een gezonde meervalpopulatie in deze plassen, geschat op 1700 stuks met veel jonge vissen van
rond de 35 cm. De meerval is een grote roofvis die volwassen tot 150 cm
en 22 kilo kan uitgroeien.
II)
Auteur is vijfde generatie nazaat van Frederik (1766 - 1838).
III)
Copyright Arjan Brinkhorst. Fotowerk in opdracht van TAK architecten
B.V. te Delft/Arnhem).
IV)
Foto familiearchief Beijerinck, Den Haag.
V)
Foto Stichting J. A. Beijerinck Gemaal, Capelle aan den IJssel.
I)

Noten bij de tekst:
1)
‘Kroniek van het geslacht Beijerinck’, redactie H. C. W. Beijerinck (Den
Haag, 2019), in voorbereiding;
2)
‘Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek’, redactie P. C. Molhuysen en P. J. Blok (Leiden, tien delen) 1911-1937; digitaal beschikbaar via
www.dbnl.org/tekst/molh003nieu01_01/molh003nieu01_01_0633.php
3)
nl.wikipedia.org/wiki/haarlemmermeer;
4)
historiek.net/james-watt-1736-1819/457;
5)
nl.wikipedia.org/wiki/museum_de_cruquius; 6) www.cruquiusmuseum.nl.
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‘PANGGAJO VAN WOONOORD NAAR WOONWIJK.
GESCHIEDENIS VAN MOLUKKERS
IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1958-2018’

Vrijdag 20 september 2019 presenteerde de Molukse Wijkraad - Dewan
Maluku Capelle (DMC) - het foto- en gedenkboek ‘Panggajo van woonoord
naar woonwijk. Geschiedenis van Molukkers in Capelle aan den IJssel 19582018.’ De boekpresentatie vond plaats tijdens een meer dan feestelijke
bijeenkomst in het aan de Noorderbreedte en de rand van de Molukse wijk
gelegen ontmoetingscentrum ‘Nunu Mahua’.

Het eerste exemplaar van het boek werd door burgemeester Peter Oskam uitgereikt aan Lena Atapary-Pattinama. Zij nam het boek in ontvangst - in
gezelschap van de 3e, 4, en 5e generatie van haar familie - namens haar 96jarige vader (oom) Joop Pattinama, lid van de 1e generatie, die tot zijn spijt vanwege zijn gezondheid het moest laten afweten. In zijn toespraak ging Oskam in
op de hechte band tussen de Molukkers en de gemeente Capelle aan den IJssel.
Verder verraste de burgemeester de circa 250 aanwezigen met de mededeling
dat namens de gemeente een kunstenaar aan de slag gaat met het maken van een
kunstwerk dat die verbondenheid met elkaar weergeeft.

Richard Thenu, voorzitter van de DMC, overhandigde daarna het tweede exemplaar van het bijna 2 kilo zware boekwerk aan burgemeester Peter Oskam. Hij
gaf daarbij een verklaring voor de titel:’Panggajo betekent roeien. De eerste
generatie heeft ons leren roeien. Het is aan ons, de volgende generaties, om nu
de richting en het tempo te bepalen. Dit boek is daarom ook een ode aan hen,
die ons het roeien hebben bijgebracht. Het is onze plicht hun verhaal levend te
houden en het te delen in dit boek. Bewaar het goed, want het is een herinnering aan een dierbare tijd die ons verbindt met Capelle aan den IJssel.’

Mevrouw Lena Atapary- Pattinama
ontvangt uit handen
van burgemeester
Oskam het eerste
exemplaar van het
boek. Foto: Gemeente Capelle aan
den IJssel.
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Werkgroeplid Ron
Kakiailatu, HVCvoorzitter Irma Camijn en presentator/moderator
Rocky Tuhuteru.
Foto: Bernard
Tentua.

Het derde exemplaar werd uitgereikt door Ron Kakiailatu en Simon Abraham,
twee leden van de ‘Werkgroep gedenkboek 60 jaar Molukkers in Capelle’, aan
HVC-voorzitter Irma Camijn. Irma was trots het boek als een van de eersten te
mogen ontvangen: ‘Ik ben ook heel enthousiast over de inleiders vanmiddag
geweest, want 2 elementen komen ontzettend goed naar voren: ten eerste hoe
belangrijk het is om je roots te kennen, daar trots op te zijn en dat door te geven.
En het andere element is te beseffen: je staat er niet alleen voor, je doet het met
elkaar. We zijn allemaal met elkaar verantwoordelijk voor een goed, gelukkig
en functionerend Capelle. Daarom zijn wij ook zo blij dat jullie de weg naar de
HVC hebben gevonden en dat wij in ieder geval met de expertise die wij in de
vorm van Paul Weyling in huis hebben van dienst konden zijn. En dat vind ik
een heel goed voorbeeld van wat we met elkaar kunnen bereiken.’

Het vierde en vijfde exemplaar werd met de nodige egards aangeboden aan
vormgever Nus Tahitu en de directeur van het ‘Moluks Historisch Museum’:
Nanneke Wigard.

Presentator/moderator bij de boekpresentatie en optredens die de Molukse cultuur levend houden was radio- en televisiepresentator Rocky Tuhuteru, onder
andere bekend van ‘Langs de lijn’. Het programma werd afgesloten met een
optreden van de Molukse-Surinaamse zangeres Esther Nijhove (Voice of
Holland) en de Tifagroep (trommelaars).

Het boek
In ‘Panggajo van woonoord naar woonwijk’ nemen de samenstellers u aan de
hand van verhalen en foto’s van de eerste, tweede en derde generatie Molukkers
en Nederlandse betrokkenen mee in de geschiedenis van de Molukse
Capellenaren. Belangrijke gebeurtenissen zoals de ‘Actie Wassenaar’ in 1970
en de huisvestingsacties in de jaren ’80 komen aan bod, maar ook wat ‘Molukszijn’ en gemeenschapszin vandaag de dag betekenen.
De hechte band tussen Molukkers en de gemeente Capelle aan den IJssel dateert
uit 1958. Eind februari in dat jaar werd ‘Woonoord IJsseloord’ in gebruik genoHVC Nieuwsbrief winter 2019 pagina 13

men, een barakkenkamp aan de Groenedijk op de plek waar nu Paradijsselpark
is gelegen. IJsseloord werd speciaal gebouwd voor de huisvesting van Molukse
ex-KNIL-militairen en schepelingen die in 1951 met hun gezinnen vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland waren overgebracht en verspreid over
Nederland woonden in zogenaamde ‘Woonoorden voor Ambonezen’. Hun verblijf zou aanvankelijk tijdelijk zijn. Toen terugkeer op korte termijn niet haalbaar bleek, richtte de overheid haar beleid op geleidelijke integratie in de
Nederlandse samenleving. Vanaf begin jaren ’60 werden er Molukse wijken
gebouwd in middelgrote gemeenten, veelal in de buurt van werkgelegenheid of
de locatie van het oude woonoord. De nieuwe Molukse woonwijk in Capelle in
de wijk Oostgaarde kreeg 156 eengezinswoningen. In het voorjaar van 1972
verhuisden de eerste gezinnen vanuit IJsseloord naar deze nieuwe wijk. In 1986
werden er 16 seniorenwoningen gebouwd die ook onderdeel gingen uitmaken
van de Molukse wijk. Het aantal Molukse wijkbewoners ligt tegenwoordig rond
de 475 tot 500 personen. Buiten de Molukse wijk wonen naar schatting zo’n
1250 personen van Molukse afkomst.

Het fraai uitgevoerde boek (formaat 21 x 26 staand, circa 396 pagina’s, hardcover en fullcolour is uitgegeven door Stichting Dewan Maluku Capelle
(DMC) met steun van het Ministerie van VWS, de Gemeente Capelle aan den
IJssel, Stichting Nuhu Mahua, Stichting Walang, het Moluks Historisch
Museum en de Historische
Vereniging Capelle aan
den IJssel. De samenstelling van boek was in handen van de ‘Werkgroep
gedenkboek 60 jaar
Molukkers in Capelle aan
den IJssel’, bestaande uit:
Simon Abraham, Christien
Hetharia, Hendrik
Hetharia, Cor Lalihatu,
Ron Kakiailatu, Bernard
Tentua, Roy Thenu, Eddy
Titahena en Paul Weyling.
De eindredactie werd
gevoerd door drs. Nanneke
Wigard, directeur van het
Moluks Historisch
Museum. Het boek is
vormgegeven door Nus
Tahitu en inmiddels uitverkocht.

Paul Weyling
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HET TESTAMENT VAN
JOANNA ‘T KINDT VAN RODENBEECK UIT 1636

Mechelen, 15 september 1636. In de Sint-Jansparochie, ten huize van
haar oom en voogd jonkheer Lanceloot de Robiano, overhandigde d’eerbare joufrouwe Joanna ‘t Kindt van Rodenbeeck haar testament aan notaris Jan Verhaghen. Het was een besloten testament, op drie plaatsen
verzegeld met haar cachet. Joanna verklaarde aan de notaris dat zij 21
was, nog ongehuwd en dat zij een maand voordien – op 16 augustus 1636
– eigenhandig haar testament had geschreven en ondertekend.

De notaris, die Joanna persoonlijk kende zoals hij schreef, stelde van de overhandiging een akte op, die ze beiden ondertekenden. Joanna schreef haar naam
als Joanna tkint van Roodenbeeck.

Handtekening van Joanna onder de akte van 15 september 1636.

Joanna was een dochter van wijlen jonkheer Jan Baptista (†Mechelen, 1625),
heer van Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel en wijlen Barbara van der Veken (†’s-Gravenhage, 1620). Zoals haar vader Jan Baptista in
zijn testament had gewild, woonde zij in bij zijn zus Anna Maria ‘t Kindt en
haar echtgenoot Lanceloot de Robiano, stadhouder van het Leenhof van de
vorst in het Land van Mechelen. Zijn andere dochter Catharina ‘t Kindt was inmiddels gehuwd met jonkheer Franchois de Saint-Genois, heer van Freyne.
Vijf maanden na de overhandiging van haar besloten testament overleed Joanna. Haar uitvaartplechtigheid werd gehouden in Mechelen in de Sint-Janskerk
op 14 januari 1637. Hiervoor werd 32 pond aan was(kaarsen) betaald, een
aanzienlijk bedrag. Joanna werd echter begraven in de voormalige Sint-Pieter
en Paulkerk in Mechelen. Deze kerk stond naast het paleis van landvoogdes
HVC Nieuwsbrief winter 2019 pagina 15

Margareta van Oostenrijk (1480-1530), dat vanaf 1616 de zetel werd van de
Grote Raad van Mechelen, het hoogste rechtscollege van de Nederlanden. De
Sint-Pieter en Paulkerk is de enige kerk in Mechelen die werd afgebroken.
In het begrafenisregister van de Sint-Janskerk werd Joanna vermeld als Joanne
van Capelle, een verwijzing naar de ambachtsheerlijkheid Capelle.

Scan uit p. 21 in het begrafenisregister van de Sint-Janskerk
(1611-1649) met de registratie
van de begrafenisplechtigheid op
14 januari 1637 van Joanne van
Capelle, i.e. Joanna ‘t Kindt van
Roodenbeeck.
Nog dezelfde dag – 14 januari
1637 – werd op verzoek van haar
oom en tante het besloten testament geopend in aanwezigheid
van ridder Theodore van der
Laen, communemeester (d.i.
burgemeester) van Mechelen en
secretaris Rombout van den
Venne. De secretaris schreef het testament integraal over in zijn register. Het
testament besloeg vijf bladzijden.

Uitsnede uit de ingekleurde plattegrond van Mechelen van Joan
Blaeu in Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae regiae,
Amsterdam, 1649, met links van
de Grote Markt en de Sint-Romboutskerk de Sint-Janskerk en
bovenaan,
rechts
van
de
driehoekige Veemarkt de SintPieter en Paulkerk. (© Regionale
Beeldbank
Mechelen,
SME001002158).

Testament
Joanna ‘t Kindt had bepaald dat
zij wou begraven worden in die
kercke van Sinte Peeters tot
Mechelen bij mijnen lieven vader
zaliger. Haar vader was inderdaad
in 1625 in het koor van deze kerk
begraven. Zij wenste ook dat 500
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missen zouden opgedragen worden en dat op de dag van haar begrafenis 500
broden aan behoeftigen zouden uitgereikt worden, gerekend aan 5 stuivers per
brood.
Joanna had op 20 maart 1636 van de Raad van Brabant een octrooi verkregen
waardoor zij een bestemming mocht geven aan haar bezittingen. Zij stelde in
haar testament uitdrukkelijk dat haar enige wettige erfgename haar beminde
suster Catharina was. Haar schoonbroer Franchois de Saint-Genois mocht geen
enkele aanspraak maken op haar nalatenschap. Deze zou trouwens later aan
hun kinderen toekomen waarbij hun dochters even veel zouden erven als hun
zonen. Mochten zij overlijden zonder wettige erfgenamen, dan zou een derdedeel toekomen aan de kinderen van haar moeije jouffrouwe Susanna Pels
komende tot die Catolijcke Romainsche religie, een derdedeel aan de kinderen
van haar oom jonkheer Charle ‘t Kindt en het laatste derdedeel aan Joannes ‘t
Kindt van Rodenbeeck. Joanna noemde hem haar halfbroer. Hij was de natuurlijke zoon van haar vader, geboren in Lissabon in Portugal en door hem erkend.

Joanna liet aan haar broer jonkheer Peeter ‘t Kindt van Rodenbeeck, heere van
Cappellen ende Nieuwerkercke, het legaat van een diamant rinck hertwijs [in
hartvorm?] hebbende eenen grooten diamant int midden, ende cleijne diamanten rondomme, geestimeert [geschat ] door mijn vader zaliger op sesse hondert
guldenen eens. Joanna liet deze ring na aan haar oom Jacques van Aertsen,
president van het Hof van Brabant. Hij was gehuwd met Maria van der Veken,
zus van Barbara, de moeder van Joanna ‘t Kindt.
Joanna voorzag daarnaast nog verschillende legaten. Aan de Jezuïeten in
Mechelen liet zij 2000 gulden na omme daervan eene rente te coopen tot hunnen behoeve. Aan haar seer lieve nichte Teresia Constantia Pinsen van der Aa,
dochter van jonkheer Jacques en vrouwe Catharina de Robiano – de zus van
haar oom Lanceloot – voorzag zij niet minder dan 12 000 gulden. Zij liet 100
gulden na aan de weduwe van Anthonij van der Vorst en 50 gulden aan Jenne
Marie van der Vorst, haar cameniere en vermoedelijk hun dochter.
Verder deed Joanna schenkingen aan kloosters, kapellen, broederschappen, de
Huisarmentafel en het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis in Mechelen. In totaal
besteedde zij 14 525 gulden aan legaten, een enorm bedrag.

Daarnaast liet zij haar halfbroer Joannes ‘t Kindt een jaarlijkse lijfrente na van
300 gulden, een lijfrente van 150 gulden per jaar aan Jacobus ‘t Kindt, die toen
in Humbeek bij Grimbergen (nu in Vlaams-Brabant) woonde en ten slotte een
lijfrente van 25 gulden per jaar aan Maeijken Desira, matant de Robianos
ceucken meijsen, de keukenmeid van haar tante Anna Maria ‘t Kindt.
Joanna verzocht Peeter Blondel en Ferdinand Quisthout – beiden advocaat bij
de Grote Raad van Mechelen – om haar testamentuitvoerders te willen zijn.
Hiervoor zou meester Blondel een vergulde schaal ontvangen ter waarde van
60 gulden en meester Quisthout een zilveren bekken en lampet ter waarde van
300 gulden.
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Joanna ‘t Kindt eindigde haar testament met: Aldus gedaen tot Mechelen desen
sesthienden Augusti duijsent sesse hondert sessendertich, ende hebbe dese mijne dispositie met mijne eijgene handt geschreven, ende onderteeckent.
Het is onmiskenbaar dat Joanna ‘t Kindt van Rodenbeeck bijzonder welgesteld
was. Net als haar vader Jan Baptista, heer van Capellen en Nieuwerkerk, liet
zij in het Mechels Stadsarchief sporen na die een nieuw puzzelstuk toevoegen
aan de geschiedenis van de familie ‘t Kindt van Rodenbeeck, van 1612 tot
1666 bezitter van de ambachtsheerlijkheid Capelle.
François van der Jeught

Archief
Stadsarchief Mechelen (SAM), H. Testamenten, Serie I, reg. 20 (1630-1646),
fol. 53v-56r, 15 september 1636, id., fol. 56r en 56v, 14 januari 1637 (testament van Joanna ‘t Kindt van Rodenbeeck).
SAM, H. Testamenten, reg. 19 (1614-1629), fol. 119r, 25 augustus 1626 en
reg. 20, fol. 89r, 18 januari 1641 (testament van Lancelot de Robiano x Anna
Maria ‘t Kindt van Rodenbeeck).
SAM, Notaris J. Verhaghen, nr. 1765, s.f., 15 september 1636.
SAM, Begrafenisreg. St.-Jansparochie (1611-1649), p. 21, 14 januari 1637 (te
raadplegen via de website: https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/).
Literatuur
- N. de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon, Johan van der Veken en
de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600, Amsterdam,
2002, 387 p.
- P. Weyling, S. Boef, H. Bolkestein & H. Oldenhof, Macht en Pracht. Zeven
eeuwen bestuurlijke macht in Capelle aan den IJssel, HVC-uitgave, 2014,
64 p.
- F. van der Jeught, Het testament van Jan Baptista Kindt van Roijdenbeke,
‘heer van Cappellen ende van Nieuwerkercke’ uit 1625, in HVC, jg. 32/3,
2018, p. 18-20.

VERSCHENEN:

Ambulant en Winkelstand, de kleine nering van
Capelle aan den IJssel in de periode 1905 - 1965.

Het boek behandelt in ruim 300 omschrijvingen de ondernemersgeschiedenis van Capelle aan den IJssel en het
voormalige Capelse gedeelte van Kralingseveer. Tevens
wordt een beeld geschetst van de economische en sociale
ontwikkeling en de wijze waarop de Capelse samenleving
de overgang beleefde van dorp naar stad. Uitgave in eigen
beheer door Frans N. van Es. Het boek is verkrijgbaar via ambulant@
kpnmail.nl en Boekhandel Derde Druk voor € 32,50, excl. evt. verzendkosten.
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HISTORISCH TEGELTABLEAU IN GEMEENTEHUIS
GERESTAUREERD EN IN ERE HERSTELD

Vrijdag 15 december 1922 vierden de scheepsbouwmeesters Leen (Leendert,1869-1926), Wout (Wouter, 1872-1944) en Piet Vuijk (Pieter,18751933) het 50-jarig bestaan van Werf I en het 25-jarig bestaan van Werf
II, scheepswerven van A. Vuyk & Zonen, de firma die door hun toen 33jarige vader Adrianus Vuijk (1839-1910) werd opgericht.

Bijzonder want enkele maanden eerder schreven de gebroeders Vuijk aan een
bevriende relatie: ‘De toestand in het bedrijf is op dit ogenblik – en enig uitzicht op verbetering is er nog niet – van dien aard, dat wij het voorlopig plan
om op 15 Dec. e.k. het 50-jarig bestaan der firma enigszins feestelijk te herdenken, hebben moeten opgeven.’ Ook het personeel had te horen gekregen
dat, als gevolg van de economische terugval na de Eerste Wereldoorlog (19141918) en het gebrek aan orders, er van een jubileumfeest geen sprake kon zijn.
Dat er op de dag van het jubileum tòch een feestelijke receptie kon worden georganiseerd, kwam wellicht door opdrachten die in het najaar werden ontvangen voor de bouw van een aantal binnenvaartschepen, enkele lichters en sleepschepen. Een opsteker dus, mede gezien het sombere antwoord op het hierboven genoemd schrijven dat luidde: ‘Het spijt ons ook verschrikkelijk, dat de
toestanden zoodanig zijn, dat er in het scheepsbouwvak niets te doen is. Ik heb
reeds dikwijls gedacht of het niet mogelijk zou zijn om een order voor het bouwen van een nieuwe boot te geven, maar ik zie geen kans toe.’

Jubileumreceptie
Gerecipieerd werd in het door veel bloemstukken opgefleurde kantoor van Werf
II aan de Dorpsstraat. Werf II, in de volksmond tot aan de sluiting in 1980 de
‘Nieuwe Werf’ genoemd, was feestelijk gepavoiseerd. Ook op ‘Werf I’ aan de
Nijverheidstraat, de ‘Ouwe Werf’, waren van laadboom naar laadboom lijnen
Een tekening van
Arie Broere (Arie
Cornelis, 18851962) met links
buitendijks het kantoor van Werf II,
een voormalige woning waarvan geen
foto bekend is. Tekening: collectie
HVC-Beeldbank.
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met vrolijk gekleurde vlaggen gespannen. Ter receptie verschenen onder andere burgemeester Jan Verloop (Johannis, 1882-1958), gemeentesecretaris Jan
Biert (1889-1962), andere lokale notabelen en een aantal ingezeten. De burgemeester liet in zijn toespraak ‘den opbloei van het bedrijf van de oprichting
door den vader der tegenwoordige firmanten tot aan dit gouden jubileum’ de
revue passeren. Daarnaast hoopte Verloop ‘dat de depressie spoedig voorbij
mocht gaan en een tijd van opbloei dit bedrijf weder in staat zou stellen aan
vele arbeiders uit de gemeente werk te verschaffen.’ De overige gasten kwamen vooral uit de wereld van scheepsbouw, rederijen en (maritieme) toeleveranciers. Onder hen de heren Gerrit Wanderink Vinke (1868-1957), Nico Vinke (1878-1932) en Egbert Hendrik Vinke (1876-1954), directeuren van N.V.
Stoomvaart Maatschappij ‘Oostzee’ en N.V. Stoomboot Maatschappij ‘Hillegersberg’, gevestigd te Amsterdam, en N.V. Houtvaart te Rotterdam. Namens
het kantoorpersoneel en ‘de bazen’ sprak de hoofdboekhouder, de heer Theunis Heukels (1880-1953), sinds 12 oktober 1922 lid van de Tweede Kamer
(ARP), die de historie van A. Vuyk & Zonen gedurende de afgelopen vijftig
jaar schetste en een antieke staande klok aanbood die een plekje zou krijgen in
het kantoor van Werf I in Keeten. Het werfpersoneel bood de directie twee zilveren inktstellen aan waarvoor centraal was gespaard en werd direct daarna
verrast met een geschenk onder couvert. Of de als gevolg van de economische
malaise circa 100 in augustus en oktober ontslagen arbeiders (die ook hadden
mee gespaard voor het cadeau) eveneens met een envelop met inhoud werden
bedacht vertelt het verhaal niet. Wel wist men vele jaren later nog dat de meeste werknemers voor de eerste keer en op kosten van de baas champagne konden drinken. Het bleef echter meestal bij één glas, ze dronken liever een borreltje of een biertje.

Tegeltableau van Vinke voor Vuyk
De heren Vinke boden ter gelegenheid van het jubileum de directie voor haar
kantoor een fraai ambachtelijk vervaardigd tegeltableau aan. Een tafereel op
zes maal tien is zestig beschilderde en geglazuurde aardewerk tegels, voorstellende gezichten op de beide scheepswerven van de jubilaris plus daaromheen
fraai gestileerde overzichten met de namen van de achttien zeeschepen die tussen 1906 en 1922 door Vuyk voor de drie trampvaartrederijen van het van oorsprong cargadoorsbedrijf Vinke & Co (1860-1985) zijn gebouwd. In het midden onderaan, de tekst: ‘AAN A. VUYK & ZONEN ter gelegenheid van hun 50jarig bestaan uit erkentelykheid en vriendschap van Stoomvaartmaatschappij
‘Oostzee’ Stoombootmaatschappij ‘Hillegersberg’ Naamloze vennootschap
‘Houtvaart’.’ Directeur Gerrit Wanderink Vinke sprak vervolgens het vertrouwen uit in de firma Vuyk en ‘dat de aangegane relatie nog vele jaren zou worden bevestigd.’ Wanderink Vinke kwam in zijn toespraak verder terug op de
‘Aalsum’, het meest recente vrachtschip dat door Vuyk voor de ‘N.V. Stoomvaart Maatschappij ‘Oostzee’ werd gebouwd. Een stoomschip dat door zijn
echtgenote Johanna Catharina Hendrina Wanderink Vinke- van Verre (18691950) op 8 maart 1922 werd gedoopt, op 7 november 1922 was opgeleverd en
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Het tegeltableau na de restauratie van 2017. Foto: Paul Weyling.

Detail uit tegeltableau van Werf I: Adrianus Vuijk (1839-1910) richtte op 15 december 1872 officieel zijn scheepswerf op. Een
eigen helling had de scheepsbouwmeester
toen nog niet, maar wist wel dat deze in het
ten opzichte van de haven van Rotterdam
gunstig gelegen Capelle aan den IJssel beschikbaar kwam. Daar, in het buurtschap
Keeten, kocht hij op 19 juli 1873 de
scheepstimmerwerf van Hendrik Benard
(1818-1896). Op 1 april 1979 kwam er na
bijna 106 jaar een einde aan het bestaan
van de werf.
Foto: Paul Weyling.

Detail uit tegeltableau van Werf II: Op 24
november 1897, verwierf Vuijk uit het faillissement van de gebroeders Willem, Arie
en Cornelis Johannes van Dijk zijn ten
westen van het Dorp gelegen scheepswerf.
Deze werf werd ‘Werf II’ genoemd en die
Keeten als vanzelf ‘Werf I’. In de volksmond sprak men echter tot aan de sluiting
van beide werven over ‘de Ouwe Werf’ en
‘de Nieuwe Werf’. In mei 1980 kwam er na
83 jaar een einde aan het bestaan van
Werf II, waarna op het vrijgekomen terrein
in 2004 het Vuykpark werd aangelegd.
Foto: Paul Weyling.
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De ontvangstruimte
in het kantoor aan
de Dorpsstraat tijdens een bijeenkomst t.g.v. de
doop van de hydropatent-onderlosser
‘W.D. Itchen’ op 19
december 1969.
Links van de ingang het tegeltableau.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

in oktober 1920 reeds op stapel gezet. Later, tussen 1927 en 1940, zou Vuyk in
goede harmonie nog 11 schepen bouwen voor de trampvaartrederijen van Vinke & Co, waarmee het totaal op 29 zou komen.

Tegeltableau van Vuyk naar gemeente
Het tegeltableau kreeg een ereplaats in de kamer van de directie van het binnendijks gelegen (oude) kantoor van Werf II aan de Dorpsstraat. Dit kantoor
brandde als gevolg van een oververhitte kachel in november 1944 tot de grond
toe af. Hierbij gingen administratie, archief, inventaris en vrijwel alle bouwtekeningen verloren, vanuit historisch oogpunt een ramp.

Het tegeltableau bleef gelukkig gespaard en kreeg eind 1947 een plaats in de
ontvangstruimte van het nieuwe binnendijks gelegen directiekantoor waarvan
de bouw in 1946 van start ging en de 42 palen voor de fundering reeds in het
najaar van 1942 de grond in werden geheid. Ook na de sluiting van Werf II in
1980 - de werf had door ruimtegebrek, logistieke problemen, te weinig orders
en concurrentie vanuit het buitenland geen toekomst meer - bleef het tegeltableau in het kantoorgebouw aan de Dorpsstraat 89 (nu 151), vanaf oktober
1979 het onderkomen van Vuyk Engineering en Trading BV. Een onderneming
waar oud-medewerkers van Werf II zich onder leiding van hun oud-directeur
ir. Dik Vuijk (Egbert Dik, 1933-2011) bezighielden met het voor derden uit
binnen- en buitenland ontwerpen en verkoop van bijzondere en ingewikkelde
schepen. In het midden der negentiger jaren trok de heer Vuijk zich terug,
waarna het uit zijn jasje gegroeide bedrijf verder ging onder de naam Vuyk Engineering Rotterdam BV en verhuisde naar een groter onderkomen aan De Linie. Het mooie gele gebouw, dat in 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst
zou worden geplaatst, werd verkocht aan een beleggingsmaatschappij die het
de naam ‘Vuykhuis’ gaf. Het dan bijna 75 jaar oude tegeltableau verhuisde
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Het ‘Vuykhuis’ aan
Dorpsstraat 151 in
augustus 2011.
Foto:
Cees Hartmans.

naar de Maritieme Kunst- en Antiekhandel Delfshaven, waar het Scheepvaartmuseum Amsterdam zich meldde als geïnteresseerd koper. Jasper Hooijkaas,
eigenaar van de kunst- en antiekhandel, vond echter dat het tableau in Capelle
aan den IJssel moest blijven en bood het met succes te koop aan bij de gemeente Capelle aan den IJssel.
Gemeentehuis
Het tegeltableau werd op dinsdag 15 maart 1995 - een maand na de oplevering
van de uitbreiding van het in mei 1993 in gebruik genomen huidige gemeentehuis - door Jasper Hooijkaas van de Maritieme Kunst- en Antiekhandel Delfshaven, met de nodige egards overgedragen aan loco-burgemeester wethouder
Dienny Kroos-van der Meij. Aanwezig daarbij was de oud-directeur van A.

Overhandiging van
het tegeltableau
dinsdag 15 maart
1995 aan locoburgemeester en wethouder Dienny
Kroos-van der
Meij.
V.l.n.r. Jasper
Hooijkaas
en Dik Vuijk.
HVC Nieuwsbrief winter 2019 pagina 23

De gang bij de Van
Arenbergzaal op de
gemetamorfoseerde
begane grond van
het gemeentehuis.
Rechts het teruggeplaatste en in ere
herstelde tegeltableau.
Foto: Paul Weyling

Vuyk & Zonen’s Scheepswerven: Dik Vuijk (Egbert Dik, 1933-2011). De
fraaie herinnering aan het rijke scheepsbouwverleden van Capelle aan den IJssel kreeg tegelijkertijd een prominente plaats aan een wand in de hal bij de vergaderzalen. In 2014 werd het tegeltableau verplaatst naar een onopvallende en
schadegevoelige plek in de smalle gang bij de bodekamer. Eind 2016 werden
wethouder Josien van Cappelle en gemeentesecretaris Anne de Baat attent gemaakt op de minder zichtbare en kwetsbare positie van het tableau in bovengenoemde gang. Ook werd gewezen op de na de verplaatsing opgelopen beschadigingen aan het ‘tegelschilderij’. Zij namen meteen maatregelen. Als eerste
werd een specialist geraadpleegd, die constateerde het tableau er slecht aan toe
was en verplaatsen tot nog meer schade zou kunnen leiden. Vervolgens werd
door de gemeente een speciaal bedrijf in de arm genomen die het tableau met
grote voorzichtigheid en ongebruikelijke hulpmiddelen naar de werkplaats van
een restaurateur overbracht. Na een zorgvuldige restauratie werd het tableau,
in afwachting van de oplevering van de in augustus 2017 in gang gezette verbouwing van de begane grond van het gemeentehuis, opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde kist. In november 2019 was het zover dat het bijna 100
jaar oude tegeltableau vanuit die kist in een puike conditie op een veilige en
voor iedereen zichtbare plek in de gang bij de Van Arenbergzaal op de gemetamorfoseerde begane grond van het gemeentehuis kon worden teruggeplaatst.
Waarvoor dank en hulde!!
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- ‘Verdwenen Scheepshellingen. Ruim drie eeuwen scheepsbouw in Capelle
aan den IJssel’ (2005). Ger Mulder en Paul Weyling.
- ‘Vinke & Co 1860-1985’ (1996). H.J.A. Dessens en G.J. van Dijk.
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HVPA/HVC LEZING OP 14 DECEMBER
IN DE EDUCATIERUIMTE AAN DE BERMWEG

In 1959, nu zestig jaar geleden, overleed Johan van Veen, de klokkenluider van de Watersnoodramp, geestelijk vader van de Deltawerken,
en secretaris van de Deltacommissie. Hij was een van de mensen die
ondanks de afschuwelijk gebeurtenissen in de zuidwestelijke delta nog
enigszins opgelucht ademhaalde op 1 februari 1953: Holland bleef een
watersnoodramp bespaard.

Het had nog veel en
veel erger kunnen zijn.
Al vijf jaar na de ramp
kwam het eerste Deltawerk tot stand: de
stormvloedkering in de
Hollandsche IJssel, ook
wel Grendel van Holland genoemd. In 1997
werd de Maeslantkering
bij Hoek van Holland opgeleverd. Daarmee waren de Deltawerken voltooid.

Historicus en geograaf dr. Willem van der Ham is als geen ander op de hoogte van deze gebeurtenissen. Hij publiceerde vorige jaar Modern Wereldwonder, de geschiedenis van de Deltawerken en Ooggetuigen van de Watersnood
1953. In 2003 kwam zijn biografie van Johan van Veen uit. Zijn boeken ontvingen veel lof. In zijn lezing voor de historische verenigingen van Capelle
a/d IJssel en de Prins Alexanderpolder zal hij vertellen over Johan van Veen,
zijn angsten en zijn plannen. Verder zal hij de Watersnoodramp op een bijzondere manier belichten. Tenslotte gaat hij in de lezing in op de Deltawerken en het Deltaplan en in hoeverre die ons ook anno 2019 veiligheid garanderen in deze tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

De lezing vindt plaats op zaterdagochtend 14 december 2019 in onze educatie ruimte bij het Beijerinckgemaal, Bermweg 13, Capelle aan den IJssel. Inloop vanaf 10.30 uur, start lezing om 11.00 uur. Na afloop van de lezing is er
gelegenheid om de tentoonstelling 150 Jaar Beijerinckgemaal te bezoeken.

De lezing is gratis toegankelijk.

Met deze lezing wordt de traditie om éénmaal per jaar een lezing te organiseren voor de leden van zowel de Historische Vereniging Prins Alexander
(HVPA) als van de HVC voortgezet.
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POLDER PRINS ALEXANDER IN DEN BEGINNE
Herinneringen uit mijn jeugd - Cees van Yperen

Ik ben opgegroeid in de dienstwoning van het stoomgemaal in Kralingen
aan de Ringvaartweg. Het gemaal maakte deel uit van de drie benedengemalen op de ringdijk van de polder Prins Alexander. Dat gemaal werd
in 1900 overbodig en buiten dienst gesteld. Later fungeerde het gebouw
als vuurmakersfabriek.

Als kind zwom ik met mijn broertjes en vriendjes in de ringvaart bij die fabriek
en het slootje springen was daar ook een favoriete bezigheid, niet beseffende
hoe belangrijk deze waterlopen zijn voor de polder.
Deze herinneringen komen weer bovendrijven nu er in het J.A. Beijerinckgemaal een tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het gemaal. Een werkend gemaal, als vanouds, weliswaar elektrisch
maar dat terzijde.

We kunnen ons allen natuurlijk voorstellen zoals de stoom- machines de vijzels en de centrifugaalpompen aandreven en het water uit de plassen pompten.
Maar de voorstelling hoe de drooggevallen gronden er uit moeten hebben gezien is bijna onvoorstelbaar. In mijn gedachten zie ik één grote vlakte van
modder met vele kleine plassen en dijkjes, die voormalige weggetjes waren
met daarop een struik of boom, waar nu alles is volgebouwd met woningen en
flats, doorkruist met straten en wegen. Met dat beeld voor ogen, moet dat voor
de broodwinning van vissers en turfstekers catastrofaal zijn geweest.
Het liedje met de tekst “Gelukkig is het land, waar ‘t kind zijn moer verbrandt”, ging voor hen dus niet meer op.

Het verhaal gaat, dat na de drooglegging door muggenplagen het sterftecijfer
van de omwonenden drastisch omhoog ging en menigeen aan cholera of malaria bezweek. Wat waren dat voor mensen die daar als pioniers er brood in zagen om daar in die troosteloze, natte, zompige en moerasachtige woestenij een
bedrijf te beginnen?
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Na de drooglegging werden er met schoppen en spaden met elkaar verbonden
tochten, greppels en sloten gegraven om het waterpeil lager te krijgen dan de
drooggevallen gronden. Er vond een herindeling plaats wat de infrastructuur
betreft, zoals het slaan van noodbruggen over de tochten en sloten en toegangswegen met overpad.

Na vijf jaar malen met drie benedengemalen en één bovengemaal werd er op
18 april 1874 in het Algemeen Verkooplokaal aan de Oostsingel in Rotterdam
na Koninklijk Besluit op 27 februari 1874 overgegaan tot openbare verkoping
van de drooggevallen gronden, verdeeld in percelen na de droogmaking der
veenplassen onder de naam ‘De kleine plassen in Schieland ten oosten van
Rotterdam. De belangstellenden waren overwegend kooplieden en speculanten
uit de regio en Rotterdam.
(In de tafelvitrine op de expositie is een schitterend document over de uitgifte
van percelen te zien. Red.)

Ik kwam een akte van verhuur tegen, gedateerd 10 juni 1874, genoteerd bij notaris Kornelis Achterberg in de herberg ‘De Roode Leeuw’ aan de ‘s Gravenweg in Capelle aan den IJssel voor de periode van negen en een half jaar van
enige kampen (afgepaald stuk grond) drooggevallen grond in de Polder Prins
Alexander met voorwaarden en verplichtingen.
Daarin staat beschreven de verplichting tot het verwijderen van hoogten en

Cees van Yperen (HVClid en coördinator Klussenteam) maakte voor de
tentoonstelling 150 jaar
Beijerinckgemaal een maquette van de ‘veenplassen ten oosten van Rotterdam’, welke o.a. door het
Beijerinckgemaal werden
drooggelegd.
Cees wijst naar de plek
waar hij opgroeide.
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bonk ontstaan door verbranding en vergraving zodat alles geslecht moet worden om het geschikt te maken voor het zaaien en verbouwen van wintergranen
of andere gewassen bedoeld voor veevoeder gedurende vier en een half jaar en
dan daarna het land laten begrazen door hoornvee, dat alles om na de huurtijd
het land op te leveren als wei- en hooiland.
De huurder moest na de eventuele opzegging van de huur het aanwezige stro,
hooi en mest op het land laten waarover de verhuurde naar eigen inzicht vrijelijk kon beschikken zonder vergoeding.

Ook de rechten van visserij en de jacht waren niet onder de huur begrepen en
de huurder had de verplichting om tijdens het jachtseizoen een plank over de
sloot in het midden van het land te leggen ten behoeve van de jagers.
Er waren diverse huurders, die de verplichting hadden om vóór 1 november
1874 een woning met koestalling, schuren en hooibergen te bouwen.
In al die akten van verhuur was één regel standaard:
De huurder zal het land moeten gebruiken zoals een goede boer betaamt door
het wieden van onkruid, het onderhoud van sloten en greppels en het slechten van molshopen.
Cees van Yperen

De Historische Vereniging ontvangt met enige regelmaat aanvragen
voor rondleidingen en wil deze activiteit graag aan een brede doelgroep aanbieden. Voor het opbouwen van een organisatie van stadsgidsen zoeken wij naar

RONDLEIDERS

Gezocht worden vrijwilligers die het leuk vinden om anderen iets over
Capelle te vertellen. Voor een rondleiding is de benodigde informatie
reeds door anderen verzameld. Een belangstellende hoeft zelf geen geboren en getogen Capellenaar te zijn. Kandidaten moeten wel in staat
zijn om de beschikbare informatie op een duidelijke en prettige manier
aan verschillende doelgroepen te vertellen. Er wordt kandidaten een
goede introductie aangeboden.
Aanmeldingen zijn welkom via info@hvc-capelle.nl
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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’.

ISBN nr. 978-90-76217-28-4

€ 14,95, voor leden € 9,95

Voor alle leverbare boeken
ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel
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Onze
exposities .....

Expositie

150 jaar
J.A.Beijerinckgemaal

Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel
14 september 2019 - 15 augustus 2020
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

..... zijn een bezoek meer
dan waard
AVW
Vakpers
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