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Aan de oostzijde van de Couwenhoekseweg, links van de toegang tot het Anna
Maria van Cappellenpark is een rode beuk geplant. De stam is omgeven door
een rand van cortenstaal met daarin de tekst:’Deze beuk is geplant ter ere
van Anna Maria van Cappellen (1860-1893) om haar zorg voor de gemeenschap van Capelle’.
Een mooi eerbetoon aan Anna Maria en een symbolische verwijzing naar de
monumentale, ongeveer 120 jaar oude beuk in de tuin van het Van
Cappellenhuis, het voormalige oude mannen- en vrouwenhuis 'Van
Cappellenstichting'.Foto:Paul Weyling
.
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
Drie maanden geleden schreef ik het stukje voor
Nieuwsbrief 2 in de hoop, dat de coronacrisis onder controle zou zijn en dat we voorzichtig konden terugkeren
naar een normalere samenleving.

Dat we elkaar op de zaterdagmiddagen weer zouden treffen in het historisch
Museum of in het Dief- en Duifhuisje. Dat op donderdagochtend er weer basisschoolleerlingen rond zouden lopen om het belang van waterbeheersing te
leren. Dat de beeldbank weer op volle toeren zou draaien en dat we druk bezig zouden zijn met het inrichten van de nieuwe expositie. Dat we de Open
Monumenten Dag aan het voorbereiden waren en daarna met alle vrijwilligers ons jaarlijkse uitje konden doen. Dat de wijkfotografen hun kijk op hun
wijk weer doorstuurden. Helaas, niets van dat alles.

In plaats daarvan kwam op 18 augustus de persconferentie, waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge ons weer nieuwe beperkingen oplegden, want het aantal
besmettingen steeg weer. Capelle aan den IJssel staat zelfs in de top 20 van
zwaarst getroffen gemeentes. Graag hadden we het anders gezien, maar de
gezondheid en het welbevinden van onze leden en de bezoekers heeft topprioriteit, dus blijven de ruimtes de komende tijd gesloten.

In nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting Jan Anne Beijerinck gemaal bekijken we wat er wel en niet mogelijk is op korte en middellange termijn wat betreft openstelling gekoppeld aan draaidagen. Wat wel
heel plezierig is, is dat enkele leden van de klussenploeg de afgelopen tijd de
buitenruimte goed hebben bijgehouden, zodat het aanzicht er verzorgd uitziet.

Ik hoop, dat ik bij het uitbrengen van de vierde Nieuwsbrief 2020 een optimistischer stukje kan schrijven. Ik wens u allen een goed en gezond najaar en
hopelijk snel tot ziens.
Irma Camijn-van Kuler, voorzitter
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NA 75 JAAR DUIDELIJKHEID

‘Een wrang feest, Hoe velen de bevrijding niet overleefden’. Zo heet het onthullende boek dat Marjolein Bax
(1989) na vier jaar onderzoek schreef over schietincidenten in de chaotische dagen rond de bevrijding van Nederland in mei 1945, waarbij meer dan 220 mensen - 160
Nederlanders en 60 Duitse militairen - het leven verloren.

Alle namen van de tussen 4 en 8 mei gesneuvelde verzetsmensen en burgers
worden door Bax in het boek genoemd. Behalve die van twee slachtoffers,
welke op 4 mei 1945 op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen feest vierden en
door Duitse kogels om het leven kwamen. Bax schreef over dit schietincident:
‘twee meisjes kwamen om het leven toen SS’ers met een auto een menigte in
reden en schoten’. Als vanzelf rees de vraag: ‘Wie waren deze meisjes?’

Corrie van der Sluijs
Marcia Tap, verslaggever geschiedenis van RTV-Rijnmond, stelde deze vraag
tegelijkertijd in een item dat ze maakte over het boek ‘Een wrang feest’ voor
de app en de radio van de populaire regionale omroep. Daar werd op gereageerd door Ton van der Sluijs en zijn zus Paulien van der Meulen-van der
Sluijs. Zij vertelden Marcia dat één van de slachtoffers het zusje van hun vader
Anton was, de 15-jarige Corrie van der Sluijs. De schietpartij had plaats gevonden voor een boekwinkel op de hoek van de Oudedijk en de Jericholaan.
De familie Van der Sluijs woonde toen aan de IJsclubstraat 20a, een straat verderop. Ook Corrie van den Berg-Muis reageerde op de oproep, zij was een
buurmeisje van Corrie en hoorde altijd dat het tweede slachtoffer een jongen
was.

Leendert van Wijnen
Die jongen, zo kon ik na een tweede oproep in een item van Marcia Tap laten
weten, was de 16-jarige Leendert van Wijnen uit Capelle aan den IJssel. Het
verhaal over de schietpartij werd mij al in mijn jonge jaren verteld door mijn
vader, het tweede slachtoffer zou een vrouw zijn. Ik schreef het onder andere
op voor de expositie ‘Capelle in oorlogstijd’, die ter gelegenheid van de viering van ‘75 jaar bevrijding’ door de HVC en de gemeente begin 2020 werd
samengesteld. Het lag in de bedoeling dat deze tentoonstelling vanaf 9 april
getoond zou worden in achtereenvolgens een autobus van de Vrijheid-express,
het gemeentehuis en de bibliotheek. Helaas gooide het coronavirus roet in het
eten.

De korte tekst voor de expositie over het schietincident luidde: ‘Op 4 mei 1945
gaan twee zoons van de aan de ’s-Gravenweg 34 in Capelle aan den IJssel wonende gezin Van Wijnen naar Rotterdam om getuige te zijn van de feestvreugde daar. Ze lopen rond half twaalf ’s avonds op de Oudedijk als er een gesloHVC Nieuwsbrief najaar 2020 pagina 4

ten auto verschijnt. Daar stappen Duitse soldaten uit die met mitrailleurs om
zich heen beginnen te schieten. De ene zoon, de 17-jarige Pieter wordt in zijn
been geschoten, zo ernstig dat hij vier weken in Coolsingelziekenhuis in Rotterdam moet worden verpleegd, de tweede zoon, de 16-jarige Leendert, wordt
in been, hart en rug geschoten en is op slag dood.’ Ik wist toen ik dit schreef
niet wie het andere slachtoffer was, dat werd pas duidelijk na het item ‘Na 75
jaar eindelijk duidelijkheid: slachtoffer Duitse schietpartij was 15-jarige Corrie’ van RTV Rijnmondverslaggever Marcia Tap.

Een wrang feest
De bevrijding was door de tragische dood van Corrie en Leendert voor de gezinnen Van der Sluijs en Van Wijnen geen feest. Extra wrang was het overlijden van Corrie ’s moeder negen dagen eerder. De verdrietige gebeurtenis op 4
mei 1945 kreeg ook nog eens weinig of eigenlijk geen aandacht, ook na de
Tweede Wereldoorlog niet. Naar de toedracht van de schietpartij bijvoorbeeld,
is in alle hectiek rond de bevrijdingsdagen geen onderzoek gedaan, waardoor
de Duitse soldaten die Corrie en Leendert hebben doodgeschoten onbekend
zijn gebleven en zonder te zijn berecht en bestraft naar Duitsland konden terugkeren. Eveneens is niet bekend of er behalve Leendert ’s broer Pieter nog
andere gewonden vielen. Ook werden Corrie en Leendert - ondanks dat ze
vóór de definitieve Duitse overgave van West-Nederland op 6 mei door oorlogsgeweld waren omgekomen - niet geregistreerd als oorlogsslachtoffers. In
ieder geval zijn nu, 75 jaar na de tragische dood van deze twee jonge mensen
uit Rotterdam-Kralingen en Capelle aan IJssel, hun namen bekend en ter herinnering vastgelegd:

Cornelia (Corrie) van der Sluijs, geboren op woensdag 5 juni 1929, dochter
van Cornelis Izaak van der Sluijs en Paulina Catharina Stol. Corrie is als gevolg van een Duitse schietpartij overleden op vrijdag 4 mei 1945 om 23.30 uur
op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen, 15 jaar oud. Corrie woonde aan de
IJsclubstraat 20a in Rotterdam-Kralingen.

Leendert van Wijnen, geboren op dinsdag 1 januari 1929 in Rotterdam, zoon
van Pieter van Wijnen en Leentje Edelschaap. Leendert is als gevolg van een
Duitse schietpartij overleden op vrijdag 4 mei 1945 om 23.30 uur op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen, 16 jaar oud. Leendert woonde aan de ’s-Gravenweg 34 in Capelle aan den IJssel.
Paul Weyling

HVC Nieuwsbrief najaar 2020 pagina 5

JAN BEIJERINCK HAD HET ANDERS GEWILD...

Rijkswaterstaatsingenieur Jan Anne Beijerinck bepaalde als drooglegger
van de Zuidplas- en Prins Alexanderpolder veel in de streek. Toch kreeg
hij niet altijd zijn zin. De Zuidplaspolder was maar kort klaar toen men
voor de spoorlijn zijn percelen doorsneed, in plaats van gebruik te maken van zijn in Moordrecht gereserveerde ‘Oude Spoorbaan’.

Langs het kanaal van de Prins Alexanderpolder kwamen aan de oostkant, de
bovenkant, door hem verfoeide dammetjes... (Ze liggen nog tussen zeg maar
de Nieuwerkerkse Oudheidkamer en het Mr. P.D. Kleijgemaal…) De inpoldering van de plassen tussen de Nieuwerkerkse Kerklaan en Kralingen begon in
1864 met het aanleggen van een ringvaart oftewel het kanaal. (Dat de Kralingse elite de Noordplas nat hield en een Zuidplas daar wel drooggelegd werd zij
zo.) Dat kanaal kwam evenwijdig aan de ’s-Gravenweg.

De drooglegger was niét van plan om tussen de ringvaart en de sloten van de
oude polders dammen te leggen. De besturen van die polders van rond de ‘sGravenweg, gesteund door het hoogheemraadschap van Schieland, wilden echter de zeggenschap over hun bemaling niet kwijt én wilden geen vies veenwater in hun domein. In 1869 begon men met het bemalen van de plassen en lagen de dammen er toch... (In Capelle was Jan Hollander aan de ’s-Gravenweg
net een scheepswerfje begonnen om schouwtjes te maken voor al die boeren in
de nieuwe polder. Hij moest ze over zo’n dam trekken met een touw aan een
windas, een lier bediend door een wiel.)

De bovenbemaling van de nieuwe polder was intussen met een apart afvoerkanaal en gemaal bij Kralingseveer gerealiseerd. Beijerinck had het anders bedacht. Zijn ringvaart zou in open verbinding staan met het water in de overblijvende polderdelen van Kralingen tot Nieuwerkerk. Met wat verbredingen zou
Kaartfragment van 1860 met links de Klaas Klinkerskade (!): de sloten van de bovenpolders komen nog uit in de plassen!
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het water naar de al bestaande spuiboezem van de Blaardorpsepolder gebracht
worden. Daar op Ver Hitland zou het door twee dubbele vijzelgemalen worden
opgevoerd naar de IJssel. Dat afvoeren gold dan voor 2700 hectare droogmakerij en 1700 hectare oudelandpolders. Dat idee van Beijerinck ging dus niet
door. De oude waterstaatsingenieur reageerde daar boos op. De resterende bovenpolders moesten blij zijn op betrouwbare wijze met een stoomgemaal
droog gehouden te worden! Niet dus en de boeren tussen de ringvaart en de
Groenedijk waren zodoende niet tot 1869, maar nog tot 1925 voor hun droge
voeten van windwatermolens afhankelijk.

De Verenigde polders in Capelle bouwden al in 1870 een eigen stoomgemaal
aan de dijk, maar één jaar later dan het stoomgemaal Prins Alexander in Kralingseveer!

De door Beijerinck verfoeide dammetjes bleven gehandhaafd, ook toen er geen
vies veenwater meer uit de verstedelijkte polder kwam! Rond 1990 kwam er
voor het Hitlandbos een landinrichtingsplan. De grens was die ringvaart verderop. De boeren leverden daarlangs hun land in en hoefden niet meer te baggeren. Men verzon een kade over die dammetjes en een bermsloot als scheiding
met het weiland. Ook een wandelpad, later een onverharde, naamloze weg
over die kade vanaf de Capelse Klaas Klinkertweg richting Nieuwerkerk. Voor
velen was dat hondenuitlaatgebied dichterbij dan Hitland!

Het pad werd trouwens maar deels aangelegd vanwege de camping Essepolder.
Deze is intussen verdwenen en de raad wilde daar in het bestemmingsplan Villapark Essesteijn als vervanging graag miljonairsonderkomens. De Rotterdamse Ontwikkelings Maatschappij koos voor de naam Ringvaartstaete (zoals een
andere eerder aan de Nieuwerkerkse Stationsdreef al voor Ringstaete koos: het
kanaal trekt!). Er kwamen geen plankaarten met langs het kanaal van die polder Prins Alexander een doorgaande verkeersroute van het Nieuwerkerkse Esse Hoog naar de Capelse
Schollevaartseweg, er zijn ook
geen plannen voor een dubbelbestemming.
Adri den Boer, secretaris HVN

Kanaalkade van nu in de bovenpolder,
gezien vanaf de Klaas Klinkertweg: het
eerste perceel is nog Capels!
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‘PROMETHEUS’,
HIJ DIE HET VUUR UIT DE HEMEL ROOFDE

Naast het gemeentehuis aan de Rivierweg staat tussen de in- en uitrit van
het parkeerterrein aan de Lijstersingel het beeld ‘Prometheus’. Het
bronzen beeld is vervaardigd door de Vlaardingse beeldend kunstenaar
Leen Droppert (Leendert, 1930) en hier op vrijdag 6 december 1996 herplaatst dankzij sponsoring van de Van Cappellen Stichting, Aannemingsbedrijf W. Schipper en het ABP Woningfonds.

Het beeld ‘Prometheus’ was een geschenk van de Capelse burgerij en het lokale bedrijfsleven, dat bij de officiële opening van het gemeentehuis aan het Slotplein dinsdag 17 mei 1966, symbolisch aan het gemeentebestuur werd aangeboden. Dinsdagmiddag 6 juni 1967 was het zover dat het definitieve beeld
door burgemeester Van Dijk (Jacob, 1911-1999) onder grote belangstelling
kon worden onthuld. Direct na de onthulling volgde een samenzijn in de kantine van het nieuwe gemeentehuis, waar namens het aanbiedende comité het
woord werd gevoerd door betonfabrikant Feenstra (Marcelis Johannes, 18931975). Feenstra toonde veel waardering voor de vormgeving welke Leen Droppert voor het beeld had
gevonden en hoopte ‘dat
het vuur dat met ‘Prometheus’ wordt gesymboliseerd ook de Capelse
vroede vaderen zal bezielen in hun streven om Capelle te maken tot een gemeente waar het goed
wonen en werken is.’
Aansluitend was het burgemeester Van Dijk die
namens de gemeente het
kunstwerk graag in ont‘Prometheus’ op 6 juni
1967, direct na de onthulling. Rechts van het beeld de
heer M.J. Feenstra en burgemeester J. van Dijk. Op
de achtergrond winkelcentrum Slotplein. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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vangst nam en het comité en gulle gevers bedankte. Bij benadering wist hij
welk bedrag met dit cadeau gemoeid was en die wetenschap deed hem beseffen ‘dat ook de Capellenaren er behoefte aan hebben mee te werken aan een
stad waarin leefbaarheid een kostelijk goed dient te zijn.’

Vuur of een ‘pakkie brood’?
‘Prometheus’ is een figuur uit de Griekse mythologie, die vuur uit de hemel
roofde en aan de mensheid schonk. De naam ‘Prometheus’ betekent ‘Hij die
vooruitdenkt’, het vuur staat onder andere symbool voor beschaving, kennis,
onafhankelijkheid, technische vooruitgang, verzet en verlangen naar vrijheid.
De symbolische betekenis van het beeld werd als heel toepasselijk gezien. Zo
ook door Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. Jan Klaasesz (19071997). Hij verrichtte al vóór de symbolische overdracht van het geschenk van
burgers en bedrijfsleven, de officiële opening van het gemeentehuis door het
onthullen van ‘Het gezin’, een beeldengroep in brons, natuursteen en glas in
beton in de achterwand van de entree, ook een schepping van Leen Droppert.
In de vormgeving van het door het comité in miniatuur getoonde beeld van
‘Prometheus’ zag hij iets heel anders dan de geschetste symboliek. Volgens
Klaasesz betrof het beeld niet ‘Prometheus’, maar een echtgenote van een
ambtenaar die een lunchpakket omhooghield en naar
haar man achter een raam
hoog in de kantoortoren riep:
‘Hé Jan, je bent je ‘pakkie
brood’ vergeten.’
Gemeente verhuist,
‘Prometheus’ niet
Rond 1970, slechts 4 jaren
na de officiële opening,
bleek het derde raadhuis, dat
eigenlijk nog niet geheel was
afgebouwd, te klein en inefCommissaris der Koningin
in Zuid-Holland mr. J.
Klaasesz verscheen t.g.v. de
opening van het gemeentehuis als één van de laatsten
in deze functie in ambtskostuum. Foto: collectie HVCBeeldbank.
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ficiënt. Verschillende gemeentelijk diensten verhuisden daarom naar een eigen
onderkomen elders in de gemeente. De aanwijzing tot groeikern in 1976 en de
daarmee gepaard gaande uitbreiding van het gemeentelijk apparaat maakten
dat de situatie zelfs onhoudbaar werd. Al snel werd duidelijk dat een uitbreiding aan het Slotplein, met voldoende ruimte voor het huisvesten van alle gemeentelijke diensten onder één dak, onmogelijk was. Daarvoor was simpelweg
geen ruimte genoeg, waarmee duidelijk werd dat het toenmalige gemeentebestuur eind jaren vijftig niet op een zo’n forse uitbreiding van Capelle had gerekend. De dienst Openbare Werken, op dat moment gevestigd in een kantoorpand aan de Kerklaan, kwam met het plan een drietal kantoorgebouwen aan De
Linie in Oostgaarde aan te kopen. Een plan dat na enige discussie werd uitgevoerd met het voornemen binnen afzienbare tijd in ‘Capelle-Centraal’, ten
noorden van ‘Winkelcentrum De Koperwiek’, aan het huidige Stadsplein, een
nieuw representatief gemeentehuis te bouwen. In de eerste maanden van 1980
was het zover dat naar De Linie kon worden verhuisd. Het oude pand aan het
Slotplein, dat slechts 14 jaar als gemeentehuis dienstdeed, werd verkocht aan
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), die het vervolgens verhuurde
aan de Divisie Verkoop van ICL Nederland BV (International Computers Limited) en de naam ‘Slotzicht’ gaf. ‘Prometheus’ bleef staan waar hij stond.
Het Gemeentehuis aan het Slotplein, gezien vanaf de Slotlaan met op de voorgrond
‘Prometheus’. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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‘Prometheus’ naar de Rivierweg
Na het vertrek van ICL in 1990 lukte het ABP niet een nieuwe huurder voor
het voormalige gemeentehuis te vinden. Al snel daarna werden de ramen van
de begane grond en 1e verdieping dichtgetimmerd en stond het pand er troosteloos bij. Vanaf mei 1993 deed het gebouw nog even dienst als atelier van de
Rotterdamse kunstenaar Herman Lamers (1954) die gedurende een half jaar op
elke verdieping van het 7e etages tellende gebouw ‘installaties op maat’ maakte, moderne kunst dat in de periode 18 november en 5 december 1993 in tijdelijk museum ‘Slotzicht’ kon worden bekeken. Na een volgende periode van
leegstand werd het gebouw, om plaats te maken voor het appartementencomplex ‘Slotzicht’, in de laatste maanden van 1995 gesloopt. ‘Prometheus’ werd
gespaard, op 10 november 1995 van zijn sokkel gehaald en stevig ingepakt ergens opgeslagen. Op 6 december 1996 werd ‘Prometheus’ in overleg met de
maker - dankzij sponsoring van de Van Cappellen Stichting, het Aannemingsbedrijf W.
Schipper uit Nieuwerkerk aan den IJssel en het

‘Prometheus’ anno 2020 aan de
Rivierweg. Foto: Paul Weyling.

Links: Wethouder John
Tammel onthult hier het
herplaatste beeld ‘Prometheus’. Rechts van de wethouder aannemer Wim
Schipper en Machteld Rijsdorp, directeur van de
hoofdafdeling Dienstverlening van de gemeente Capelle aan den IJssel. Foto:
collectie HVC-Beeldbank.
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ABP Woningfonds gevestigd in Heerlen - herplaatst naast het op donderdag
6 april 1995 officieel in gebruik genomen vijfde gemeentehuis aan Rivierweg
111. Het was wethouder John Tammel (Welzijn, Sociale Zaken en Milieu), die
het in 1966 door de Capelse burgerij en het lokale bedrijfsleven aan de gemeente geschonken beeld mocht onthullen.
Paul Weyling

‘HET GEZIN’

De bronzen beeldengroep ‘Het gezin’ in de achterwand van de entree van het
gemeentehuis aan het Slotplein werd door het ABP verkocht aan een antiekhandel in Oud-Alblas. De natuurstenen muur en het glas in beton, ook onderdeel van het kunstwerk van Leen Droppert, viel onder de sloophamer. De antiekhandel hing ‘Het gezin’- een vader en een moeder met op de schoot van
de moeder een kindje, 160 cm breed, 170 cm hoog en 250 kilo zwaar – als
tuinsculptuur aan een buitenmuur van hun woon-winkelboerderij. Nu, 25 jaar
later, is het sculptuur te koop. Repatriëring van ‘Het Gezin’, dat van 1966 tot
en 1993 in het (derde) Capelse gemeentehuis ‘woonde’, behoort dus tot de
mogelijkheden.
Paul Weyling
Foto links ‘Het Gezin’ een beeldengroep in brons, natuursteen en glas in beton in de
achterwand van de entree in het gemeentehuis aan het Slotplein.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
Foto rechts: ‘Het Gezin’ als tuinsculptuur in Oud Alblas. Foto: www.debaanhoeve.nl.
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (20)

Foto: collectie DAF Museum Eindhoven.

De gemeente Capelle aan den IJssel schonk op 1 september 1986 de commando-verbindingswagen - een in 1976 verbouwde DAF-tankautospuit van
1960 - aan ‘Stichting Daf Automobiel Museum’ te Glanerbrug (Enschede).
Dit op initiatief van brandweercommandant Gé Cloosterman (Gerardus Wilhelmus Antonius, 1946-2009). Het betrof met recht een bijzonder voertuig
van waaruit zowel politie als brandweer gezamenlijk de coördinatie van een
grotere inzet regelde. De wagen werd overbodig nadat de politie zelf over
een dergelijk voertuig beschikte en de brandweer een beroep kon doen op een
regionale commando-verbindingswagen.

Een beetje geschiedenis
De geschiedenis van het museumstuk begint in april 1958 als de heer J.B.H.
Roelofs, inspecteur voor het district I (Zuid-Holland en Utrecht), dat de uit
Amerikaanse legerdump afkomstige Chevrolet-trekker (1943/1948) en de
Breuer/Magirus motorspuitaanhanger (1939) van de blusgroep Keeten (Capelle-West) volledig versleten zijn. De districtsinspecteur adviseert tegelijkertijd
deze trekker en motorspuit te vervangen door een ‘mistbluseenheid’ en die samen met de Austin/Bikkers autospuit van Capelle-Schenkel te stationeren in
een nieuw te bouwen brandweergarage op Capelle-Dorp of bij de Oude Plaats.
Ook de uit Amerikaanse legerdump afkomstige Dodge-Beep (1943/1955), de
trekker van de Ford-Van Bergen motorspuitaanhanger (1948) van CapelleDorp, moet volgens het advies vanwege meerdere technische mankementen
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De te vervangen, uit Amerikaanse legerdump afkomstige
Chevrolet-trekker en de
Breuer/Magirus motorspuitaanhanger van de blusgroep
Keeten (Capelle-West).
Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.

het veld ruimen. De motorspuitaanhanger, aldus de inspecteur, kan na het afstoten van de Dodge-Beep heel goed door de geadviseerde nieuwe ‘mistbluseenheid’ worden getrokken.

‘Mistbluseenheid’, een nieuw fenomeen
Op 14 januari 1959 meldt brandweercommandant Rienk Feenstra (Rienk Marses, 1920-2005) aan het college van burgemeester en wethouders, dat hij meerdere bezwaren heeft tegen het voorstel van de brandweerinspectie, bedenkingen die het college ook heeft. De bouw van een nieuwe brandweergarage kost
heel veel geld, mede omdat deze een permanente bezetting vraagt van 2 man
beroepspersoneel. Bovendien is dat, wat door de inspectie nu al wenselijk
wordt geacht, volgens het college helemaal niet aan de orde. Dit omdat het
‘Uitbreidingsplan ’t Slot’ nog niet in een vergevorderd stadium verkeert en de
plannen van de uitbreiding van de gemeente Rotterdam op Capels grondgebied
nog niet volledig bekend zijn. Burgemeester en wethouders ‘menen even zeer,
dat thans het ogenblik nog niet is aangebroken om het op brandweergebied
self-supporting zijn van de drie dorpskernen op te heffen.’ Wel kan het college zich vinden in de aanbeveling, ter vervanging van de trekker en motorspuit
van Keeten, een ‘mistbluseenheid’ aan te schaffen. Vanwege de hoogte kan
zo’n brandweerwagen echter niet in Keeten worden gestald. Het college stelt
de raad daarom voor deze te stationeren in de in 1954 in gebruik genomen geDe uit Amerikaanse legerdump afkomstige DodgeBeep-trekker met de Ford-Van
Bergen motorspuitaanhanger,
die van ‘Dorp’ naar CapelleWest wordt verplaatst.
Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.
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Rechts de gemeentegarage aan het Brederoplein, gezien vanaf de Slotlaan in juli 1958.
Links daarvan in aanbouw, de eerste woningen aan de Vondellaan.
Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.

meentegarage aan het Brederoplein in het ‘Uitbreidingsplan ’t Slot’. De sindsdien daar gestationeerde Dodge-Beep-trekker en Ford/van Bergen motorspuit
kan dan naar Keeten worden overgebracht en aldaar geplaatst worden in een
van Garage Goudriaan te huren stallingsruimte.

Discussie in de gemeenteraad
De aanschaf van de ‘mistbluseenheid’, die ook wel ‘nevelblusvoertuig’ en later ‘tankautospuit hogedruk’ wordt genoemd, komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 2 februari 1959. Het college stelt de raad voor een krediet van ƒ 36.270 (€ 16.486) beschikbaar te stellen, welk bedrag als volgt kan
worden gespecificeerd: 1. Aanschaf een DAF truck-chassis met vierwielaandrijving, type V 1100 BA-358 met motortype BA 475-2, prijs ƒ 17.720
(€ 8.054). 2. Opbouw en hoge drukpomp van Brandspuitenfabriek A. Bikkers
en Zoon, prijs ƒ 18.550 (€ 8.432). Raadslid Arie van Dulst (CHU) vindt het
verstandiger weer een ‘normale’ autospuit aan te schaffen. Dit naar aanleiding
van informatie die hij heeft ingewonnen. ‘Mistbluseenheden’ werken vanuit
een eigen watertank met een beperkte inhoud’, aldus Van Dulst, ‘waardoor er
altijd een normale autospuit moet mee uitrukken om tijdens het blussen de watervoorraad aan te kunnen vullen. Een ‘mistbluseenheid’ kan dus niet zelfstandig zijn werk doen, daarnaast vragen óók deskundigen zich af of deze alleen
wel doeltreffend kan optreden.’ Burgemeester Van Dijk (Jacob, 1911-1999)
geeft aan dat het voorstel is gedaan conform het advies van de inspectie voor
het brandweerwezen, dat ‘de ‘mistbluseenheid’ snel kan uitrukken en de bluseenheden die later komen nog voldoende tijd hebben om de watertank bij te
vullen. Bovendien kan met nevel- en mistblussing 90 % van de voorkomende
branden worden bedwongen en is de waterschade beperkt. ‘Van Dulst verwijst
dan naar een van de stukken waarin de districtsinspecteur adviseert de ‘mistbluseenheid’ samen met de autospuit van Capelle-Schenkel te stationeren in
een nieuwe brandweergarage ‘op Dorp’. Deze kunnen in geval van brand tegelijk uitrukken is de gedachte. ‘Nu het college en de brandweercommandant dit
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Raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 3. Staande Arie van Dulst
(1903-1997), raadslid (CHU, 1939-1941/1953-1962) wethouder (1946-1953). In het dagelijks leven werktuigbouwkundig tekenaar en chef-calculator bij Metaalbedrijf Rademakers
NV te Rotterdam-Kralingseveer. Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.

deel van het advies niet opvolgen is het beter geen ‘mistbluseenheid’ aan te
schaffen’, aldus Van Dulst, die betreurt dat het debat nu noodgedwongen de
technische kant uit moet gaan. Hij legt uit dat een ‘mistbluseenheid’ water onder hoge druk verneveld. De nevelwolk wordt door de warmte omgezet in
stoom, dat zuurstof verdrijvend is waardoor een brand wordt gesmoord of
dooft. Door de hoge druk kan er niet met gewone brandslangen worden gewerkt. ‘Bovendien’, zo weet Van Dulst, ‘is een dergelijke eenheid niet in de
open lucht te gebruiken. Verder moet er heel voorzichtig mee worden omgegaan hetgeen het feitelijk gewenst maakt dat de bediening door beroepspersoneel geschiedt. De situatie is vaak zeer bedrieglijk doordat men soms denkt dat
de vuurhaard is gesmoord, terwijl later blijkt dat zulks niet het geval was. Het
is dan daarom dan ook zeer de vraag of wij hier op dit moment aan een dergelijke bluseenheid behoefte hebben. Beter lijkt het hem een gewone autospuit
aan te schaffen met normale slangen. Deze geeft trouwens ook een grotere afkoeling.’ Wethouder Heuvelman (Arie, 1914-2002) reageert op de uiteenzetting met ‘We varen op een deskundig rapport’, waarop Van Dulst reageert met
een beslist ‘Dat bestrijd ik’ en ‘Met een gewone spuit heeft men 6 atm. Nu
krijgt men rubberslangen met 40 atm. Gewone slangen zijn hiervoor niet te gebruiken. De gebruiksmogelijkheid is dus beperkt’, waarna zonder hoofdelijke
stemming wordt besloten het voorstel aan te houden.
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Het voorstel tot aanschaf van de ‘mistbluseenheid’ komt in de gemeenteraadsvergadering van 2 maart 1959 opnieuw aan de orde. Het raadslid Van Dulst
trapt het debat af met de opmerking: ‘dat zijn in de vorige raadsvergadering
naar voren gebrachte bezwaren thans niet door de brandweercommandant zijn
weerlegd.’ Zijn bezwaar blijft, dat bij aanschaf van een ‘mistbluseenheid’: ‘het
Dorp verstoken zal blijven van een lagedrukpomp welke met een sproeistraal
hetzelfde resultaat kan bereiken.’ Hij kan zich voorstellen dat de raad nu zal
overgaan tot aanschaf van deze bluseenheid maar blijft dit betreuren gezien de
omstandigheden ‘op Dorp’. Aanschaf is dan ook niet noodzakelijk.’ Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening
dat de heer Van Dulst geacht wenst te worden tegen dit voorstel te hebben gestemd.

Besteld
Donderdag 9 juli 1959, vier maanden na het raadsbesluit, laat het college aan
brandweercommandant Feenstra weten dat Gedeputeerde Staten akkoord gaat
met de aanschaf van een ‘mistbluseenheid’ en deze kan worden besteld. Twee
dagen later gaan de opdrachten aan Van Doorne’s Automobielfabriek (DAFtruckchassis) en Brandspuitenfabriek A. Bikkers en Zoon (opbouw en Reichert
hogedrukpomp) de deur uit. De bestellingen worden per ommegaande bevestigd. DAF laat wel weten dat voor een reservewiel wel ƒ 293,- (€ 133) extra
moet worden betaald, terwijl Bikkers het chassis eind september 1959 wil ontvangen om begin oktober met de bouw van de wagen te kunnen beginnen. De
bouw van de wagen verloopt niet helemaal voorspoedig, er zijn problemen met
het totaalgewicht van het voertuig. Al voor de start van de bouw wordt daarom
afgezien van een bluswatertank van 3000 liter, waarna na enig rekenwerk
wordt bepaald dat er een tank kan worden ingebouwd van maximaal 1800 liter.
Ook wordt de wagen hoger dan gedacht door de keuze voor vierwielaandrijDe ‘mistbluseenheid’ na de oplevering, gereed voor
demonstratie, in de
Johan van Oldebarneveltstaat.
Achter de pomp:
chauffeur-pompbediener Aris den
Hollander (19281979). Foto: Piet
Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.
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ving, dit met als nadeel dat de massa van het voertuig hoger komt te liggen en
bochten minder snel kunnen worden genomen. De geplande bouwtijd loopt
met 2 maanden uit tot bijna 7 maanden. Eind april 1960 is de ‘mistbluseenheid’ gereed waarna de gemeenteraad op 25 april een uitnodiging krijgt om
een dag later (!) getuige te zijn van de oplevering voor het gemeentehuis aan
de Dorpsstraat en een aansluitende demonstratie in de Johan van Oldebarneveltstraat, zoals de Raadhuisstraat in die tijd heet1. De belangstelling, behalve
die van de jeugd uit de Oude Plaats, is minimaal.

Aanschaf draagbare motorspuit.
Brandweercommandant Willem Baas (1917-2002), die op 1 januari 1960 commandant Feenstra is opgevolgd, laat op de dag van de oplevering aan B&W
weten dat het beslist noodzakelijk is dat de nieuwe nevelspuit wordt uitgerust
met een draagbare motorspuit lage druk. Veertien dagen later, maandag 16 mei
1960, krijgt de gemeenteraad daartoe een voorstel waaruit blijkt dat daarvoor
tijdens de bouw van het nieuwe voertuig al een ruimte is uitgespaard. Het
raadslid Van Dulst vraagt zich tijdens de raadsvergadering af: ‘of het zo is, dat
nu de kleine spuiteenheid te Capelle-West dan wel die van Capelle-Dorp wordt
opgeruimd, m.a.w., is Capelle-West dan geheel van een bluseenheid verstoken.’ Burgemeester Van Dijk antwoordt: ‘dat de bluseenheid van ‘Dorp’ naar
Capelle-West gaat en die van Capelle-West wordt opgeruimd.’ Waarna het
voorstel tot aanschaf van de draagbare motorspuit zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. En zo krijgt raadslid Van Dulst alsnog zijn gelijk en
zin! De Dodge-Beep en de Ford-Van Bergen motorspuitaanhanger zijn overigens niet lang operationeel in Capelle-West. In 1961 geven beiden de geest (in
1958 werd door de brandweerinspectie al geadviseerd de trekker te vervangen)
en moet de wijk, voor er een nieuwe brandweerwagen is aangekocht, het tot
1963 met een van een fabrikant geleende autospuit doen.

In bedrijf
Meteen na de oplevering gaat de ‘mistbluseenheid’, vanaf dat moment ‘tankautospuit hoge druk’ (tas-hd) genoemd, in de uitruk met het voorlopig kenteken
L-O5-79. Het blijkt geen gemakkelijk voertuig om te besturen, minder ervaren
chauffeurs hebben vaak moeite met schakelen. Ook het inschakelen van de
pomp en de extra aandrijving waarbij het vermogen van de motor op alle vier
wielen kan worden overgebracht is lastig. Waarom voor vierwielaandrijving is

1 De naam Raadhuisstraat is van 1920 en werd bij raadsbesluit van 9 april
1956 ingetrokken en vervangen door de naam Johan van Oldebarneveltstraat.
Tegelijkertijd maakt men een begin met het doortrekken van de straat naar de
zuidzijde van de Rembrandtsingel, die tot 1965 Willem de Zwijgerlaan heet.
De wijziging is echter van korte duur, want op 1 oktober 1962 wordt de naam
Johan van Oldebarneveltstraat alweer ingetrokken. Het zuidelijk deel krijgt
dan haar oude naam Raadhuisstraat terug, terwijl het noordelijk deel naar het
in 1798 verdwenen Slot van Capelle Slotplein wordt genoemd.
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De tankautospuit
van ‘ploeg Dorp’ in
1973 rijdend op De
Baronie. Op de
achtergrond nog in
aanbouw de maisonnettes De Baronie 1 t/m 39.
Foto: Johan Pots,
collectie HVCBeeldbank.

gekozen is een vraag die niet kan worden beantwoord. Brandweerwagens met
vierwielaandrijving zijn met name geschikt voor gemeenten met veel bos- en
heidegebied, waar op onverharde wegen en in moeilijk terrein moet worden
geopereerd. Omstandigheden die zich in Capelle niet voordoen. De vierwielaandrijving wordt dan ook, behalve bij een enkele oefening, niet gebruikt en is
dus zonde van het geld geweest. Niettemin vervult de ‘tankautospuit hoge
druk’, die op 22 oktober 1960 het kenteken UB-04-94 krijgt, ruim vijftien jaar
lang zijn blustaak in Capelle aan den IJssel, eerst vooral in Middelwatering en
later ook in Oostgaarde. De nevelblusmethode blijkt in ieder geval een succes,
ruim driekwart
De tankautospuit van ‘ploeg Dorp’ voor de brandweergarage aan van de branden
het Brederoplein, kort voor vertrek naar een brandweerwedstrijd.
kon in de 15-jariV.l.n.r.: Isaac Bos, Cor Kok, Huig Boon, Arie van der Graaf, Paul ge loopbaan van
Weyling, Teun van Herk, Jan Weyling en Jaap Broere.
de tankautospuit
Foto: Piet van Herk, collectie HVC-Beeldbank.
hierdoor met een
geringe bluscapaciteit worden bedwongen. Alleen
bij grotere branden, waarbij veel
bluswater nodig
is, schieten de
brandweerwagens van West en
Schenkel te hulp.
Regelmatig wordt
met de tankautospuit deelgenomen aan brandweerwedstrijden,
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waarin brandweerkorpsen jaarlijks hun vaardigheden en deskundigheid kunnen
tonen. Gespeeld wordt door heel Nederland, bijvoorbeeld in het ZeeuwsVlaamse plaatsje Sluis, Marinestad Den Helder en Gennep in het uiterste noorden van Limburg. Waar de Capelse tankautospuit ook verschijnt valt deze op
door zijn hoogte, een gevolg van de keuze voor vierwielaandrijving. ‘Is het
koud boven’ is dan ook een veelgehoorde opmerking van leden van de andere
deelnemende korpsen.

Uit- en weer in dienst
Op 13 december 1975 wordt de tankautospuit van ‘Dorp’ vervangen door een
nieuwe tankautospuit hoge en lage druk, een Mercedes LF1113/Den HartogZiegler. De oude DAF is afgeschreven en mag worden afgestoten, maar brandweercommandant Arie Swieb (1924-1996) heeft andere plannen. In afwachting van de uitvoering daarvan wordt de wagen gestald in de begin 1975 door
de gemeente aangekochte garage van busonderneming Gebr. van Gog aan de
Capelseweg 120a. Het achterste deel van het garagecomplex wordt geleidelijk
aan in gebruik genomen en in eigen beheer verbouwd tot tijdelijke brandweerkazerne. In de tweede helft van 1976 wordt hier de oude tankautospuit door de
drie man sterke beroepskern en enkele vrijwillige collega’s verbouwd tot commando-verbindingswagen. De wagen, die ook ingezet gaat worden als duikwagen, is voorzien van alles wat nodig is voor communicatie en kan dienstdoen
als coördinatiepost voor de leiding van politie en brandweer bij rampen, grote
branden of ongevallen. Na het afronden van de verbouwing wordt de commando-verbindingswagen, samen met een nieuwe tankautospuit (Mercedes
LF1113/Den Hartog-Ziegler) voor Capelle-West, op donderdag 3 februari
1977, officieel en feestelijk in dienst gesteld door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland mr. Maarten Vrolijk (1919-1994), welke die dag op
werkbezoek is. Alle goede bedoelingen ten spijt is de wagen al snel overbodig.

De commando-verbindingswagen, opgesteld tussen
brandweerkazerne
en politiebureau
aan de Slotlaan bij
een perspresentatie
van het gemeentelijk rampenplan in
1982. Foto: Han
van Senus, collectie
HVC-Beeldbank.
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De politie beschikt al kort na de in bedrijfsstelling zelf over een dergelijk voertuig en de brandweer kan vanaf 1982 een beroep doen op een regionale commando-verbindingswagen van de ‘Brandweergemeenschap Noordelijke Delta’,
een samenwerkingsverband tussen brandweerkorpsen in het Rijnmondgebied
en de Zuid-Hollandse eilanden dat in 1975 is opgericht. De komst van een
nieuwe (echte) duikwagen) in 1983 zorgt ervoor dat bij een uitruk voor een
waterongeval niet meer met de voor de brandweerduikers zeer oncomfortabele, zelfs gevaarlijke, commando-verbindingswagen hoeft te worden uitgerukt.
Dit tot grote vreugde van de duikploeg. Kortom, de oude verbouwde tankautospuit heeft geen enkele functie meer.

Museumstuk
Na 1983 doet de commando-verbindingswagen, die net als het overige
materieel van de Capelse brandweer
vanaf eind oktober 1980 is ondergebracht in de nieuwe brandweerkazerne
aan de Slotlaan, nog regelmatig dienst
bij oefeningen van brandweer en lokale rampenbestrijders. Officieel behoort
de inmiddels 26 jaar oude wagen echter niet meer tot de sterkte en komt ook in
de begroting niet meer voor. De op 29 november 1984 aangetreden brandweercommandant Gé Cloosterman wil, ook omdat de wagen in de weg staat, het
voertuig afstoten. Op 2 juli 1986 komt hij met een voorstel ‘tot het om niet
overdragen van een commando/verbindingswagen aan de ‘Stichting Daf Automobiel Museum’ te Glanerbrug (Enschede).’ Deze ‘Stichting’ heeft laten weten de wagen graag over te nemen, niet alleen omdat deze in zeer goede staat
verkeerd, maar ook omdat het voertuig met een zeldzame benzinemotor van eigen fabricaat (DAF, type BA 475, 135 pk) is uitgerust. Maandag 1 september
1986, na gunstig advies van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken,
gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel. Donderdag 11 september 1986
rijdt het toenmalig hoofd technische dienst Paul Weyling, in gezelschap van
oud-commandant Arie Swieb en commandant Gé Cloosterman, de commandoverbindingswagen in één ruk naar het museum in Glanerbrug, een rit van 195
kilometer. Het is de laatste officiële rit onder de vlag van de Capelse brandweer. Ter plaatse overhandigd Cloosterman de sleutels van het voertuig met
enig ceremonieel aan museumdirecteur Rob Lammers waarmee de overdracht
aan het op 15 maart 1986 heropende DAF Museum een feit is. Met de aanwinst komt het totaal aan brandweerwagens in het op 4 mei 1984 geopende
museum in Glanerbrug op zeven.
Opsporing verzocht
In 1992 worden 65 voertuigen van de collectie DAF brandweer-, vracht- en
personenwagens uit het museum in Glanerbrug ondergebracht in een nieuw
DAF Museum in Eindhoven waar Lammers is aangesteld als directeur. Het
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museum in Glanerbrug blijft
bestaan onder de naam Automobiel Museum Enschede. De
collectie voertuigen die daar
dan worden getoond bestaat uit
DAF’s, die niet voor ‘Eindhoven’ in aanmerking komen, en
andere vrachtwagens van Nederlandse makelij. Gebrek aan
bezoekers zorgt ervoor dat het
museum op 1 juni 1992 moet
worden gesloten, de collectie
gaat in depot. Als vanzelf rijst
nu de vraag: Is het voormalige
Capelse brandweervoertuig in
Gezocht! Foto: collectie Johan Pots.
1992 naar Eindhoven gegaan
of is deze in Glanerbrug gebleven? Rob Lammers, sinds 1995 niet meer in dienst van het DAF Museum, laat
in mei 2020 desgevraagd weten dat de commando-verbindingswagen in Eindhoven moet zijn. Navraag bij het museum in de ‘Lichtstad’ leert echter dat
deze daar niet is. Waar de wagen dan wel is weten ze ook in Eindhoven niet.
Duidelijk is in ieder geval wel dat het voertuig bij de Rijksdienst Wegverkeer
(RDW) buiten registratie is geplaatst. Helder is ook dat deze dienst vanwege
privacywetgeving geen naam en adres van de laatste eigenaar mag verstrekken.
Kortom de wagen is zoek! Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
• Brandweervoertuigenarchief in Depot Historische Vereniging Capelle aan
den IJssel.
• Notulen raadsvergaderingen 2 februari 1959, 3 maart 1959 en 16 mei
1960.
• Hans Stoovelaar. ‘DAF-7 Strepers. De oer-DAF-trucks 1949-1955’ (2003).
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SCHIPPERS EN BOTH, SLAGERS IN KEETEN

Gebrek aan werkruimte was in de eerste helft van de jaren ’20 van de
vorige eeuw het grootste probleem van ‘vleeschhouwer en spekslager’
Arie Schippers (1882-1954). Hij had in 1908 als opvolger van slager Hendrik de Graaff (1863-1949) een kleine eenvoudige winkel betrokken op
Nijverheidstraat 52. Daar wist hij vooral in de jaren na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), door hard werken en het leveren van een goed
stuk vlees tegen een redelijke prijs, zijn nering uit te breiden tot een slagerij met een in de wijde omgeving van Keeten (Capelle-West) uitstekende reputatie.

Nieuwbouw
In eerste instantie werd door Schippers gezocht naar een geschikt pand in de
buurt van de bestaande zaak, waarin na verbouwing niet alleen een ruime winkel en dito slachtplaats kon worden gerealiseerd maar waar ook kon worden
gewoond. De zoekactie leverde echter niets op, waarna werd besloten uit te
kijken naar een stuk grond om nieuwbouw op te plegen. Dat werd heel dichtbij gevonden, binnendijks, schuin aan de overzijde van de straat. Woensdag 22
april 1925 kon bij het Capelse gemeentebestuur een vergunning voor de bouw
van een ‘woon-winkelhuis met slachtplaats’ op dit perceel worden aangevraagd. Iets meer dan een maand later, op woensdag 27 mei, had hij deze in
zijn bezit. De bouw van het kapitale pand, uitgevoerd door de Capelse aannemer Marinus van StaveDe Nijverheidstraat op 26 juli 1956. Uiterst rechts, op
ren (1868-1947), werd
nummer 50, de winkel in ijzerwaren, galanterieën en huisdoor de inwoners van
houdelijke artikelen van Arie van Kleef (1903-1980). GeKeeten met grote intevolgd door Nijverheidstraat 52, de hoekwoning van een rij- resse en respect voor de
tje van vijf waarin de eerste slagerij van Arie Schippers
in Krimpen aan de Lek
was gevestigd. Links de westzijgevel van de woning, winkel geboren ‘vleeschhouen slachtplaats die Schippers in 1925 liet bouwen en vanaf wer’ gevolgd.
1945 de basis van slager Jan Both.
Foto: Jan Roovers, collectie HVC-Beeldbank.
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Moeilijke tijd
Velen herinnerden zich
nog de moeilijke tijd
die Schippers doormaakte in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog, toen hij zijn
bedrijf vanwege de haperende voedselvoorziening bijna niet meer
kon uitoefenen. Bovendien was het weinige
vlees dat destijds wel

beschikbaar was veel te duur en had de overheid om woekerwinsten te voorkomen maximumprijzen vastgesteld, prijzen waarvoor slagers het vlees niet eens
konden inkopen. In mei 1918 was de situatie zo slecht dat Schippers samen
met zijn collega Koos Timmer (Jacobus Catharinus, 1889-1962) van Dorpsstraat 46 de gemeenteraad te kennen gaf: ‘dat zij door den loop der omstandigheden uit hun bedrijf zyn gestooten, althans dit niet meer kunnen uitoefenen op
zoodanige wijze dat dit voor hun een bestaan oplevert, dat zy gaarne op de
een of andere wyze in hun onderhoud zouden willen trachten te voorzien en dit
eeniger mate meenen te kunnen doen doordat aan hen den verkoop van regeeringsvisch (door de overheid gerantsoeneerde geconserveerde vis) in deze gemeente zouden kunnen worden opgedragen, dat die verkoop thans geschiedt
door iemand die toch reeds op andere wijze door zyne zaken een bestaan vindt
en zy meenen in deze wel op eenige steun te mogen aanspraak maken. Redenen
waarvoor zy Uw Edelachtbare verzoeken het daarheen te willen leiden dat aan
hun de verkoop van regeeringschvisch worde opgedragen. ‘Of de vraag leidde
tot een positief of negatief besluit kon niet worden nagegaan.

Betere tijden
In de loop van 1919 gingen de zaken weer beter en werden er elke week een
koe en een aantal varkens geslacht. De beesten werden meestal gekocht op de
veemarkt in Rotterdam-Crooswijk, maar varkens kwamen ook wel uit de
buurt. De winkel was de gehele dag geopend, tot ’s avonds 10 uur kon je er terecht. Dat was vooral handig voor de klanten, want van koeling was noch sprake bij de slager, noch bij de mensen thuis. De omzet via de bezorging was vele
malen groter dan die in de winkel. De bestellingen werden ’s morgens vroeg
klaar gemaakt en dezelfde ochtend bezorgd met de zeer solide transportfiets,
uitgerust met een grote karakteristieke vierkante wit rieten mand. Soms deed
Schippers dat zelf maar meestal liet hij het over aan de in een korte witte jas
geklede slagersknecht. Ook werden hiervoor schooljongens ingezet die, nu en
dan luid bellend en zo hard mogelijk fietsend, weleens een gevaar op de weg
waren. Op vrijdag werden de bestellingen voor zaterdag opgenomen. De zogenaamde ‘tere bestellingen’ werden vaak nog in de loop van de zaterdagavond
bezorgd. Vlees wat dan nog niet was verkocht werd tegen sterk verlaagde prij-

Advertentie uit Programmaboekje van het Oranjefeest dat op 6 september
1938 gevierd werd t.g.v.
het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
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zen aangeboden of tot in de late uren uitgevent. Daar profiteerden vooral de
mensen van met een kleine beurs.

Naar de overkant
Woensdag 10 februari 1926 kon
de trotse Schippers zijn pand
met als adres Nijverheidstraat 259
bij het gemeentebestuur van Capelle gereed melden. De woning,
Fragment uit de bouwtekening van 22 april 1925.
winkel en slachtplaats waren al
enige dagen daarvoor in gebruik genomen. Arie Schippers en zijn gezin - echtgenote Cornelia Gouwens (1882-1936) en de dochters Sophia en Antje - konden hun geluk niet op met zoveel ruimte, lucht en licht. Het was goed werken
in de nieuwe slachtplaats. Heel tevreden was men eveneens met de ‘koude’
kelder, de grote bergruimte en de kleine stal in het onderhuis. Daar bevond
zich ook een ruime rookkast voor het roken van vlees, ham, worsten en spek.
De winkel, die zich al spoedig in een toenemende belangstelling mocht verheugen, was voorzien van een uitermate stabiele toonbank met veel marmer,
graniet en tegels. Voor de bouten rundvlees en de halve varkens was er stevig
hangwerk aangebracht, niet alleen in de zaak maar eveneens in de etalage,
voor de Tweede Wereldoorlog het visitekaartje van een slagerij. De slagerij
kende nog weinig techniek, want de ontwikkeling op het gebied van elektrische machines en -koeling stond nog in de kinderschoenen. Wel had Schippers
al een ijskast in gebruik op het moment dat deze in meeste slagerijen nog ontbrak. Ondanks dat dit niet meer was dan een kast die door middel van staven
ijs werd gekoeld, een manier van koelen die nog tot de jaren ’50 van de vorige eeuw gehandhaafd bleef, kon het slagersvak zich toch tot een bloeiende bedrijfstak ontwikkelen. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat
de verkoop van vlees uitsluitend verliep via de slagers, waarbij de bezorging
van vers vlees aan huis een heel belangrijke pijler was.

De jaren ‘30
De ellende van de depressie van de jaren ’30 in de vorige eeuw, toen de werkloosheid vervijfvoudigde, de lonen van de werkenden daalden, klanten weinig
kochten en veel mensen aan de bedelstaf raakten, werd door slager Schippers
redelijk doorstaan. Dit ondanks het feit dat in die tijd de fundering van het tegen Schielands Hoge Zeedijk geplaatste ‘woon-winkelhuis met slachtplaats’
moest worden versterkt omdat het pand geleidelijk aan steeds meer schuin achterover ging hellen. Op 11 januari 1935 werd daarom door Schippers bij de geHVC Nieuwsbrief najaar 2020 pagina 25

meente een vergunning
aangevraagd voor ‘het
plaatsen
van
8
(schoor)betonboorpalen en een gelijk aantal
betonbalken voor versterking van de fundeering van zijn pand Nijverheidstraat no. 259’.
Een kostbare en dringend
noodzakelijke
operatie, die met succes
werd uitgevoerd. Gelukkig, vanaf 1936, begon de handel weer aan
te trekken en kwamen
de omzet en inkomsten
geleidelijk aan terug op Fragment uit de bouwtekening van 11 januari 1935 met de
oplossing voor de funderingsproblemen.
het niveau van voor de
crisis. Het ging niet alleen goed met het vlees en de vleeswaren, het gesmolten vet was in die jaren
eveneens een erg gewild product en zelfs duurder dan zogenaamd mager spek.
In het light-tijdperk van nu is het ondenkbaar, maar tot in de jaren ’50 was dit
handel met een goede verdienste. Het bracht zelfs meer op dan vlees. In mei
1940 brak met de Tweede Wereldoorlog opnieuw een moeilijke tijd aan. Al
snel ging het vlees op de bon. Kreeg men per persoon eind 1940 nog 500 gram
vlees per week, een jaar later was dit niet meer dan de helft. Naarmate de oorlog vorderde werd dit minder en minder. Uiteindelijk was er helemaal geen
vlees meer te koop. Of men moest geluk hebben en veel geld of een waardevol
ruilmiddel om clandestien geslacht vlees te kunnen bemachtigen.

Jan Both, logische opvolger
Arie Schippers, die geen opvolger had, deed op 16 november 1945 zijn zaak
over aan Jan Both (1917-2007). Deze enkele maanden eerder met Elizabeth de
Vries (1923-2000) getrouwde Capellenaar, op dat moment 12 jaar als slagersknecht bij Schippers in dienst, zette de ‘vleeschhouwerij en spekslagerij’ in
Keeten (Capelle-West) op dezelfde wijze voort. Zij het dat het vlees in de eerste naoorlogse jaren alleen op ‘de bon’ verkrijgbaar was, waardoor tot de opheffing van de vleesdistributie in november 1949 de afzet nog van een beperkte omvang was. Na het opheffen van deze beperkende maatregelen kon Jan
Both zijn slachtplaats weer in toenemende mate benutten en zijn klanten de
hoeveelheden leveren die ze wensten. Eerder (vanaf oktober 1946) werd de
slachtplaats van Jan Both - evenals die van Gijs Snoeij aan Dorpsstraat 150 ‘op
Dorp’ en Henk de Groot aan de Kanaalweg 40 in Schenkel - door het gemeentebestuur aangewezen voor ‘alle slachtingen van dieren, die niet gestorven of
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in nood gedood zijn, en waarvan het vleesch bestemd is of gebezigd wordt voor
het huiselijk gebruik van den eigenaar van het slachtdier, een en ander als bedoeld in artikel 6a der Vleeschkeuringswet, op kosten van den eigenaar van
het slachtdier moet worden verricht.’

‘Mijn vader was 16 jaar toen hij bij Schippers ging werken. Daarvoor werkte
hij in een Joodse slagerij in Rotterdam.’ Dit vertelde zoon Piet Both (Pieter,1946) in 2011, de man die op zijn beurt in 1980 de zaak van zijn vader
overnam en inmiddels slager in ruste is. ‘Mijn opa Piet Both (Pieter, 18961971) heeft ook ‘in het vlees’ gezeten. Dat deed hij naast een andere baan, heel
primitief in het voorkamertje van zijn toenmalige huis aan de Boezemstraat.
Het vlees kwam, dacht ik, van een grossier. Daarna, zo heb ik laatst gehoord,
hebben opa en oma (Johanna Geertruida Poot, 1895-1986) aan de Antilopestraat 40 in Kralingseveer1 begin jaren dertig een kleine drie jaar een winkel
gehad, waar ze gesneden vleeswaren verkochten. Het toeval wil dat ik bijna 40
jaar later, samen met mijn vader, deze winkel van Van der Elst (Leendert, Cornelis, 1916-2011) overnam om een tweede
Advertentie uit de IJssel- en Lekstreek Slagerij Both te openen. Mijn vader zocht
december 1933.
de koeien die we kochten zelf uit. Het
voordeel was dat je dan precies wist waar
het vlees vandaan kwam. Dat vee kopen
gebeurde ’s maandags op de veemarkt in
Rotterdam. Eerst twee koeien, later altijd
drie. Die toonden we trots voor de deur.
Niet alleen met Pasen, ook in gewone weken. Geen mens stoorde zich eraan, de
klanten vonden dat heel normaal. Als het
maar even kon werden de koeien op dezelfde dag nog geslacht. Dat deden we tot
in de jaren zestig zelf. Regelmatig onder
grote belangstelling van de jeugd en senioren uit de buurt. Ze hadden de beesten
van te voren al vastgebonden aan de ringen in de muur voor de slachtplaats zien
staan, wachtend op hun einde en volgden
soms met afgrijzen, soms geboeid de
slacht. Vooral het doden van een koe met
het schietapparaat maakte indruk. Dit apparaat werd daarvoor geladen met een
kogel. Door met een houten hamer op de
uitstaande pen te slaan werd de kogel in

1 De Antilopestraat heette voor de annexatie van het ‘Uitbreidingsplan Capelle-West I’, het huidige Kralingseveer, op 1 augustus 1941 door Rotterdam: Nicolaas Beetsstraat.
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de hersenen van het beest geschoten, dat daardoor met een klap
neerviel. De meesten vonden dit
geen prettig gezicht, maar ja, als je
een stukje vlees op je bord wilt hebben, moet het wel gebeuren. Zelf
vond ik slachten het leukste van het
slagersvak, een oeroud beroep.
Door het gebruik van gereedschappen als schietapparaat, hakbijlen,
vilmessen, kapmessen, hakmessen,
uitbeenmessen en weet ik wat voor
scherpe messen nog meer – was dit
werk niet ongevaarlijk. De gebruikelijke cyclus was dat op maandag
werd geslacht en dat dinsdag een
Advertentie Uit de IJssel- en Lekstreek van
deel van het geslachte vee in de
14 maart 1951
etalage werd gehangen om getoond
te worden en te rijpen. Het andere
deel bleef achter en werd bewerkt voor de verkoop. In de loop van de week
werd dat wat overbleef weggehaald en verwerkt. Roken, zouten, worst maken,
alles deden we zelf. De klant kon veel van het proces volgen, de bouten vlees
bekijken in de winkel en hoe deze werden ontleed tot een smakelijk product.
Later werd dit niet meer gedaan en de herkomst van vlees steeds meer verdoezeld. Steeds meer verdwenen de halve koeien en varkens uit de slagerij. De
koeienhuiden gingen naar de huidenhandel van Monteban aan de Opperduit in
Lekkerkerk, de beenderen naar het destructiebedrijf Gekro in Overschie waar
Jan Both (links)
met de paaskoe die
op een Paastentoonstelling in
1951 in Rotterdam
in de prijzen was
gevallen. Klanten
en voorbijgangers
konden de bekroonde koe voor de winkel bewonderen en
tegelijkertijd vlees
voor de Paasdagen
bestellen. Foto:
collectie HVCBeeldbank
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Nijverheidstraat
259. De man met
de witte jas, die
zich samen met zijn
knecht en twee op
de Rotterdamse
veemarkt gekochte
koeien liet fotograferen, is de slager
Jan Both zelf.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

men er beendermeel van maakte. Het verdere slachtafval ging in de jaren vijftig naar onze eigen nertsenfarm achter de Cornelis Houtmanstraat. Die beestjes hielden we voor het bont. Zo werd alles wat maar gebruikt kon worden gebruikt. In die tijd was goed personeel in de buurt niet te krijgen. Dat kwam
daarom uit Zeeland, waar de mensen wel belangstelling hadden voor het vak
van slager. Ze waren de hele week bij ons in de kost en gingen het weekend
naar huis, net als ene Arie uit Charlois. Een van hen, hoe die echt heette weet
ik niet meer, noemden we Jan Pilo. Die en een andere Zeeuw konden slachten
als de beste. Ze waren zo sterk als een beer. Uiteraard deden ze ook mee in de
bezorging. Pilo liet bij het bezorgen van vlees op een schip dat bij de machinefabriek van Keller aan de Schaardijk lag eens het bestelboekje tussen wal en
schip in het water vallen. Toen Jan terugkwam aan de zaak vertelde hij dat ‘het
boekje in zee was gevallen’. Daar hebben we toen hard om gelachen.’

Achterzijde van
Nijverheidstraat
259, begin jaren
’60.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.
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Jong geleerd, oud gedaan
Piet Both kon amper lopen toen hij al meehielp in de zaak en groeide als vanzelf op tussen het vlees. Niet alleen werkte hij al jong mee in de winkel, ook in
de slachterij en de bezorging stond hij al vroeg zijn mannetje. ‘De hele week
werd er bezorgd, maar op zaterdag reden er vier transportfietsen met een
mand voorop. Meestal door jongens die op de ambachtschool zaten en zo een
zakcentje verdienden. Mijn vader bezorgde het vlees bij zijn klanten op een Eysink motorfiets, waar aan beide zijden van de bagagedrager een grote mand
hing. Later deed hij dat met de auto, maar het bezorgen met de transportfiets
bleef ook gehandhaafd. Toen ik bij meester Bulten (Willem, 1900-1971) aan de
stoep van de Slotlaan op de ULO zat had ik in mijn schooltas altijd een geldtas bij me. In plaats van mijn huiswerk te maken ging ik naar de klanten in De
Polder om bestellingen op te nemen en af te rekenen. Op de ULO hield ik het
gauw voor gezien. Het was geen succes. Ik wilde liever naar de slagersvakopleiding, maar was daarvoor helaas nog te jong. Daar moest je destijds zestien
voor zijn. Daarom ging ik tot die leeftijd drie dagen in de week naar de landbouwschool in Gouda en werkte ik de andere twee dagen bij mijn vader in de
zaak of hielp de bedrijfsleider op onze boerderij in Stolwijk. Op de slagersvakschool lukte het uitstekend, het slagersbedrijf kende ik al door en door, dat had
ik voor op anderen die niet in een slagerij waren opgegroeid.’

Naar de Doormanstraat
In de directe nabijheid van de slagerij waren meerdere scheepswerven en machinefabrieken gevestigd waar binnenschepen en kustvaarders werden gerepareerd. Ook bij Kralingseveer en aan de Noord (Den Oord) werd er zakengedaan met bemanningen van schepen die daar lagen aangemeerd.
Piet Both: ‘De scheepvaart was een goede klant van ons. Zo betaalden binnenschippers meestal contant, maar als we aan kustvaarders leverden moest de rekening naar Vuyk. Daar zette men dan het verschuldigde bedrag op de reparatienota. Aan Engelse schepen, en die lagen er nogal eens, leverden we naast
vlees ook kruidenierswaren. Die verkochten we in onze eigen zaak niet en wer-

De familie Both achter
de toonbank van de zojuist geopende slagerij
aan de Doormanstraat.
Foto: collectie HVCBeeldbank..
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De slagerij aan de
Doormanstraat,
kort na de officiële
opening.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

den daarom betrokken van kruidenier Freek Gonlag (Frederik David, 19021991), die schuin tegenover ons zat. Op een gegeven moment raakte in de winkel de loop eruit. Enerzijds kwam dit doordat men geleidelijk aan de bebouwing langs de dijk begon te slopen. Die moest plaatsmaken voor de dijkverzwaring, waar wij in 1967 ook aan moesten geloven. Anderzijds was in
november 1956 het winkelcentrum aan de Doormanstraat in gebruik genomen.
Daar verkocht kruidenier Arie van Kleef (1915-1975) ook vleeswaren, net als
Gijs van Dieren (Gijsbert, 1940-2017) die even verderop een melkzaak had. De
klanten die in de nieuwbouw onderaan de dijk woonden, kwamen daarvoor
niet meer de stoep op. Toen in 1966 door de verhuizing naar het Slotplein de
winkel van Boekhandel Mietjens (v/h Van den Heuvel) vrijkwam, greep mijn
vader zijn kans zich ook in het winkelcentrum aan de Doormanstraat te vestigen. Daar hebben we op nummer 32 vanaf de opening in juni 1967 een goed
lopende zaak gehad. Het zelf slachten was daar niet mogelijk, dat deden we elders. Vanaf 1980, het jaar dat we stopten met de zaak aan de Antilopestraat in
Kralingseveer, ben ik alleen verdergegaan. Mijn vader was toen 63 jaar en
vertrok naar de boerderij in Stolwijk. In december 1993 ben ik gestopt en heb
de zaak verkocht aan Arie Kok (1968), die toen al heel wat jaartjes bij me
werkte. En Arie zit er nog steeds. Met succes. Niet alleen als ambachtelijk slager, ook in de catering en partyverhuur doet hij het goed.’
Geraadpleegde bronnen:
• archief gemeente Capelle aan den IJssel.
• bouwvergunning 1925-263.
• bouwvergunning 1935-920.
• Piet Both, Krimpen aan den IJssel (2011)
Fotobewerking:
Cees Hartmans.
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