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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 histo-
rie 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 rondlei-
ding verzorgen. Ook groepen zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag 
en Open Monumentendag.
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VAN DE VOORZITTER

Helaas, het openingswoord van de voorzitter voor de
Nieuwsbrief begint eentonig te worden. Dit is al de
derde keer, dat er een door Covid 19 geregisseerd
stukje tekst staat.   

Nog steeds geen groepen 7 en 8 op de donderdagochtenden voor de educatie.
Ook al vragen meerdere scholen of ze weer mogen. Wel zijn onze mensen
van de educatie bij enkele scholen op bezoek geweest. 
Nog steeds zijn onze expositieruimtes gesloten. Voor de Regentenkamer in
het Van Cappellenhuis is dat een geluk bij een ongeluk, aangezien daar nu
een restauratie plaats vindt van het goudbehang, de lambrisering etc. 
Het Dief en Duifhuisje  is nu sowieso gesloten, want het winterseizoen is be-
gonnen. Na een verloren jaar hopen we van harte, dat 2021 wel mogelijkhe-
den gaat bieden. 
In het Historisch Museum is de expositie over 150 jaar Jan Anne Beijerinck-
gemaal verlengd, in ieder geval tot 1 januari en zo nodig langer.
Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Eind september is eindelijk het
borstbeeld van Johan van Veen, de geestelijke vader van de Deltawerken,
onthuld. Vol trots kijkt hij naar de eersteling van dit enorme project, de
stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, waarvan hij de ingebruikstelling
in 1958 nog heeft mogen aanschouwen. De HVC heeft ter gelegenheid hier-
van een boekje uitgegeven “Het water geeft en neemt”. Hierover meer elders
in deze nieuwsbrief.
Ook heeft de HVC voor de opening van het nieuwe zwembad Aquapelle een
kleine expositie geleverd over de geschiedenis van de Capelse zwembaden.
De foto’s van o.a. de avond zwemvierdaagse in het openlucht zwembad De
Blinkert werden enthousiast ontvangen.   
Verder zijn we blij, dat de klussenploeg er nog steeds voor zorgt, dat de bui-
tenruimte er verzorgd uit blijft zien. En op Facebook worden regelmatig fo-
to’s van Capelle van vroeger geplaatst. 
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De besturen van de HVC en het Jan Anne Beijerinckgemaal zijn in bespre-
king over een nauwere samenwerking. Er zijn tenslotte meerdere raakvlak-
ken, omdat we hetzelfde gebouw delen. Speerpunt nu is educatie. We over-
leggen met elkaar en de coördinator educatie hoe we elkaar kunnen aanvullen
en versterken.
Rest mij nog u een goede decembermaand, ondanks alle beperkingen, toe te
wensen en een voorspoedige start van 2021. Blijf gezond.

Irma Camijn-van Kuler, voorzitter

Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle 
wenst al haar leden 

de fijnst mogelijke feestdagen toe,
en een positiever nieuw jaar in goede gezondheid.

De redactie van de HVC Nieuwsbrief dankt allen die in het 
afgelopen jaar ertoe hebben bijgedragen om de Nieuwsbrief

een interessant en lezenswaardig 
verenigingsblad te maken.



GRONDLEGGER VAN DE DELTAWERKEN
HEEFT STANDBEELD IN CAPELLE A/D IJSSEL
28 september 2020 werd een standbeeld onthuld van de grondlegger van
het Deltaplan en de bedenker van onder meer Europoort: waterstaat-
kundig ingenieur Johan van Veen.
Tegenover restaurant Perceel aan de Dorpsstraat staat langs de IJssel op
Schielands Hoge Zeedijk het borstbeeld dat uitkijkt op Van Veen’s eer-
ste Deltawerk, de Stormvloedkering Hollandse IJssel.
Een artikel in het AD waarin de plannen werden onthuld om Johan van Veen
te eren met een standbeeld,waarvoor een geschikte plek werd gezocht, leverde
een positieve reactie op van wethouder Ans Hartnagel die de aanbeveling deed
om aan Capelle aan den IJssel te denken. Aanleiding voor de HVC - in de per-
soon van Paul Weyling - om aan de initiatiefnemers enkele locaties voor te
stellen waaronder die aan de Dorpsstraat. 
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Commissaris van de Koning Jaap Smit, dijkgraaf Toon van der Klugt van het hoogheem-
raadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, burgemeester Peter Oskam van gemeen-
te Capelle aan den IJssel, Deltacommissaris Peter Glas, voorzitter Letty Demmers van de
Stichting Blauwe Lijn, HID Rijkswaterstaat Arjan Driesprong, Johan’s dochter Marian

van Veen en HVC voorzitter Irma Camijn onthulden het stenen beeld.



De uiteindelijke keuze voor deze locatie is ook historisch correct gezien het
feit dat er in 1954 werd begonnen met de bouw van het eerste deltawerk, de
Stormvloedkering Hollandse IJssel, in combinatie met de bijbehorende Algera-
brug, die Capelle aan de IJssel verbindt met Krimpen. In 1958 werden deze
voltooid. Schielands Hoge Zeedijk, waarop de Dorpsstraat ligt, was in de plan-
nen van Van Veen het meest urgent.
De HVC heeft samen met de initiatiefnemers een boekje ontwikkeld onder de
titel ‘Het Water geeft en neemt’.  Het beschrijft de rol die de IJssel heeft ge-
speeld (en speelt) in de geschiedenis van Capelle, inclusief de watersnoodramp
en werpt een blik op de toekomst van waterbeheersing en klimaatverandering.
Na de onthulling van het beeld ontvingen genodigden een exemplaar van het
boekje.
Elders in dit nummer vindt u er meer informatie over en hoe u deze nieuwe
HVC uitgave kunt verkrijgen.
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Marian van Veen, dochter van Johan van Veen en burgemeester Peter Oskam 
bij het standbeeld.
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INSPIRATIEBOEKJE VERSCHENEN OVER
HET WATER IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Bij de onthulling van het standbeeld voor Johan van Veen werd aan de aan-
wezige genodigden een exemplaar uitgereikt van de nieuwe HVC uitgave Het
water geeft en neemt. Het boekje kwam tot stand in nauwe samenwerking
met de initiatiefnemers van het beeld, de Stichting Blauwe Lijn. Deze Stich-
ting heeft als doel om de kennis van ingenieurs en waterbouwers te behou-
den, te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Stichting Blauwe Lijn zet deze
oude kennis in om jongeren en experts te inspireren en her te gebruiken voor
huidige en toekomstige waterproblemen.
De geschiedenis van Capel-
le aan den IJssel is verbon-
den met het water. De HVC
heeft, daartoe uitgenodigd
door de Stichting, haar me-
dewerking verleend aan de
samenstelling van een hand-
zaam boekje over die ge-
schiedenis. Namens de
HVC waren Paul Weyling
en Jos Specht bij het tot
stand komen van Het water
geeft en neemt betrokken.
Omdat het boekje uitste-
kend aansluit op de waterprojecten die onze werkgroep Educatie verzorgt voor
basisschoolleerlingen, besloot de HVC als uitgever op te treden.
In een losse stijl geschreven en bijzonder aantrekkelijk geïllustreerd, is het
boekje geschikt voor jong en oud. De beschrijving van de geschiedenis van het
water in Capelle start in de 11e eeuw, voert ons langs de ontwikkelingen tot de
dag van vandaag en bespreekt de uitdagingen die ons in de toekomt te wachten
staan. Bovendien is een wandeling opgenomen die de lezer voert langs de be-
langrijkste waterpunten langs de Hollandsche IJssel.
Het water geeft en neemt is voor € 9,95 te bestellen in de webshop van de
HVC. De ledenprijs is €8,00. Houdt u rekening met verzendkosten en ver-
meldt uw lidmaatschap bij uw bestelling.
Zodra mogelijk zal het boekje ook verkrijgbaar zijn in de museumwinkel. Dat
zal zijn wanneer de expositie in het museum zal worden heropend. U kunt het
dan op de Bermweg 13 afhalen.

   

Inspiratieboekje over het water in Capelle aan den IJssel  
voor jong en oud met bijpassende wandeling.

Het water geeft en neem
t

Het water geeft en neemt
Historisch Capelle aan den IJssel en Dr. Ir. Johan van Veen

Beleef het water! 
Ga voor een excursie in het historische Capelle aan den IJssel naar www.hvc-capelle.nl 

Dit boekje is een uitgave van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
in samenwerking met Stichting Blauwe Lijn, 

het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en gemeente Capelle aan den IJssel
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ONDERZOEK EN INVENTARISATIE VAN HET INTERIEUR
VAN DE REGENTENKAMER WIJST OP JAPANSE 
HERKOMST VAN HET IMITATIE GOUDLEER BEHANG 
De regentenkamer op de eerste verdieping van het voormalige oude mannen-
en vrouwenhuis ‘Van Cappellenstichting’ aan de Dorpstraat 164, sinds 2007
kantoor en centrum van kunst en cultuur ‘Van Cappellenhuis’, is de enige
ruimte in het meer dan 120 jaar oude Rijksmonument die nog in originele staat
verkeert en het bijzondere verleden van het gebouw voelbaar houdt.  Een kost-
baar, maar kwetsbaar bezit waaraan de tand des tijds voortdurend knaagt en
verval op de loer ligt. Om dat te voorkomen is door de Van Cappellen Stich-
ting en de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat een belangrijke stap gezet.
Schade-inventarisatie 
In september 2019 hebben de Van Cappellen Stichting en de Stichting Cultuur
aan de Dorpsstraat aan MPB Restauratie & Kleuronderzoek gevraagd onder-
zoek te doen naar de conditie van het imitatie goudleer behang in de regenten-
kamer. Onderzoekers Iris Broersma en Martine Posthuma de Boer constateer-
den nog voor eind september dat het imitatie goudleer behang een aantal struc-
turele schades had en zeer stoffig was. Afgesproken werd een
schade-inventarisatie te maken van het imitatie goudleer behang. Dit als uit-
gangspunt voor verder onderzoek en de eerste stap in het voorgenomen restau-
ratieproces. Ook werd het behang stofvrij gemaakt en scheuren en andere ge-
breken geconsolideerd om meer schade te voorkomen. Om advies te kunnen
geven over het onderhoud van de regentenkamer werd ook het overig deel van
het bijzondere interieur geïnventariseerd. De werkzaamheden vonden plaats in
januari 2020.
Interieur regentenkamer
Uit correspondentie tussen de architect A. Nolen en regent mr. P.J. van Wijn-
gaarden blijkt dat in het voorjaar van 1898 het gehele interieur van de regen-
tenkamer is verzorgd door de Rotterdamse firma C.H. Eckhart, een bedrijf dat
in Nederland een grote reputatie heeft als ‘Stoomfabriek  ter vervaardiging van
Vergulde en Gepolychromeerde Spiegellijsten, Meubelen en Versieringen voor
het in- en uitwendige van Gebouwen met toepassing van Schilders- en Beeld-
houwkunst, Handel in blank en gefoelied Fransch Spiegelglas, Meubelstoffen
enz. enz.’ De factuur van Eckhart, gedateerd juni 1898, laat zien welke goede-
ren en diensten zijn geleverd, te weten: ‘de kamerbetimmering, parketvloer en
bordure, 5 koperen scharen aan de kastdeuren, schilderijen en lusters geplaatst
met bijlevering van schroefogen, duimen, schilderijhaken en schilderijkoord,
een deurstop geleverd en geplaatst, 1 vaste tafel No 125 blad 250 x 15, 3 arm-
stoelen met kalfsleder, 4 gewone stoelen met kalfsleder, een tafelkleed lang 3
meter 10 in bronskleur laken met gobelinrand en franje volgens opgaaf, 3 rol-
gordijnen in window Holland crème met compleet ijzerwerk gereed geplaatst,
3 stel overgordijnen met cartonnages in bronskleurig laken afgezet met bordu-



re Pierrefonds effile franje, 6 embrassen gevoerd met rooddiamantvoeringen
en stijflinnen op plooiband met ringen aan withouten kappen met ijzeren roe-
den karbeelen, schroefogen, embrasplaten, fransche haken, eiken porte-em-
brassen en trekkers met koordschroeven en gereed geplaatst.’ Op de nota is
verder te zien dat het gaat om een betimmering van ‘Gerookt eiken’. Het is niet
duidelijk of dat gaat over de kleur van het hout of over de afwerking. Een an-
der interessant detail op de nota is ‘Het eikenhout schilderen van ramen en lijs-
ten aan het plafond.’ Helaas, zo blijkt nu, zijn de plafondlijsten later in een an-
dere kleur geschilderd. Over het behang wordt in de factuur gemeld: ‘Be-
stuurskamer gegrond, genatureld en gedeeltelijk met schechter linnen beplakt
en overbehangen met Japansch goudleer, 6 rol Japansch goudleer No 8261/039
à 36 (?) = ƒ 21,60 (komt overeen met €. 302,57 in 2018).’ Het bedrag dat voor
de 6 rollen Japansch goudleer wordt betaald is ƒ 129,60 (komt overeen met
€.1815,42 in 2018). Op de factuur is niet goed leesbaar welke letter of teken
achter het getal 36 staat. Het zou goed kunnen dat het gaat om een buitenlands
valuta, wellicht is hier sprake van een £, het valutateken van het Engelse pond
sterling. Daarachter staat geschreven dat het gelijk staat aan ƒ 21,60 (€. 9,80).
De totale nota voor de inrichting van de regentenkamer van de firma C.H. Eck-
hart bedraagt ƒ 3048,70 (komt overeen met €. 42.696,41 in 2018).
Japansch goudleer imitatie behang
Nederlands goudleer is in de 17e en 18e eeuw in Japan, daar ‘kinkarawa’ ge-
noemd, een zeer gewild product. Het wordt vooral gebruikt voor het maken of
bekleden van kleine luxe voorwerpen zoals doosjes, tabaksets (pijphoes en ta-
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baksbuidel), tasjes, stijgbeugels en zwaardscheden. Als in de 19e eeuw in Ne-
derland te weinig goudleer wordt geproduceerd om aan de vraag uit Japan te
kunnen voldoen, ontwikkelen ambachtslieden aldaar een eigen variant. In 1853
- als na 200 jaar isolatie en gedwongen door de Amerikanen Japan haar gren-
zen openstelt - neemt de productie van de Japanse imitatie van Nederlands
goudleer op een papieren drager, de zogenaamde ‘kinkarawakami’, grote vor-
men aan. Rond 1870 komt dit speciaal voor de Westerse markt ontwikkelde
goudleer beschikbaar als behang en oogst daar zoveel interesse dat het in de
tweede helft van dit decennium in grote hoeveelheden naar Europa wordt ver-
scheept. Importeur daar is de in Londen gevestigde behangfabrikant Rottmann,
Strome & Co, die in 1884 nabij Yokohama een eigen fabriek sticht en daar
massaal ‘kinkarawakami’ met Japanse en Europese patronen gaat produceren.
Het productieproces van het Japanse goudleer is als volgt te beschrijven. De
basis van ‘kinkarawakami’ is papier.  Als eerste wordt reliëf in het papier aan-
gebracht door het met borstels nat in een gegraveerde cilinder te slaan. Vervol-
gens wordt het papier van verschillende lijmlagen voorzien en daarna ‘ver-
guld’ door een bladmetaal (meestal tinfolie) aan te brengen met daarover een
mordant. Deze oranje of gele lak of vernis zorgt daarna voor de goudglans.
Met sjablonen worden daar waar gewenst delen van het patroon met andere
kleuren ingekleurd.
Imitatie goudleer behang regentenkamer
Het rapport van de onderzoekers Iris Broersma en Martine Posthuma de Boer
bevat veel interessante details die het vermelden waard zijn, te weten: ‘Bestu-
dering van een fragment van het goudleer imitatie behang van de Van Cappel-
lenstichting dat niet overgeschilderd is doet vermoeden dat het gaat om een
‘kinkarakawakami’. Het behang is opgebouwd uit een dik en vrij wit papier,
dat er weinig verouderd uitziet. Vermoedelijk gaat het om een hoogwaardig
papiersoort. Technisch onderzoek van de papiervezels kan aantonen of het ge-
maakt is van een bastvezel (in Japan werd veelal moerbei gebruikt voor het
vervaardigen van papier). Zeer waarschijnlijk is een bladmetaal gebruikt als
glanzende laag met daaroverheen een oranjegeelgekleurde transparante lak. Na
voorzichtig wegschrapen van de semi-transparante lak met een scalpel komt
een helder zilverkleurig metaal tevoorschijn. Op sommige plaatsen is het op-
pervlak verdonkerd. Bij wegschrapen van een verdonkerd (bruin) gedeelte (op-
staande deel van het golfpatroon) komt het witte papier tevoorschijn. Waar-
schijnlijk is er sprake van corrosie/aantasting van het bladmetaal. De dieper
gelegen delen van het golfpatroon zijn zwart. Na het weghalen met een scalpel
van de donkere verf die in de dieptes van het golfpatroon zit komt een heldere
goudglans tevoorschijn. De donkere delen zijn waarschijnlijk zo bedoeld en
tijdens de productie aangebracht. Het donkere glacis1 is alleen in de diepere
delen aangebracht. Materiaaltechnische analyses zouden interessant zijn om
meer te weten te komen over de samenstelling van de materialen. En om te
kunnen bevestigen dat dit behang daadwerkelijk in Japan gefabriceerd is ge-
weest. Het golvende achtergrondpatroon doet vermoeden dat het gaat om een
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behang van de Engelse firma
Rottmann & Co. In Londen be-
vindt zich een behang met hetzelf-
de achtergrondpatroon. Echter de
breedte van het behang in de re-
gentenkamer (89,5 cm) komt net
niet overeen met de Engelse yard
(91,4 cm). Helaas wordt in de re-
keningen alleen gesproken van
een ‘Japansch goudleer’. De fabri-
kant wordt niet genoemd. Het
nummer No 8261/039 komt niet
overeen met de catalogusnum-
mers van Rottmann & Co. Wel-
licht is dit het catalogusnummer
van de Rotterdamse firma C.H.
Eckhart. Het zou interessant zijn
dat nog uit te zoeken.’ Verder
concluderen de onderzoekers dat

de conditie van het behang zelf goed is. Wel wordt geadviseerd op de midden-
lange termijn het behang te restaureren, dat wil zeggen lokaal vastplakken,
scheuren en gaten repareren en oppervlakkige schades en vlekken bijwerken.
Aanbevolen wordt de conditie van het behang jaarlijks te controleren waarbij
het behang met beleid stofvrij kan worden gemaakt en kleine gebreken direct
worden hersteld.
Naast de schade-inventarisatie van het behang is, zoals eerder opgemerkt, ook
het overig deel van het interieur van de regentenkamer geïnventariseerd. Naar
aanleiding daarvan werd een advies opgesteld voor het reguliere onderhoud
van het interieur en inventaris. Dit alles met als doel, gesteund en geholpen
door deskundige inbreng, het waardevolle en originele interieur van de regen-
tenkamer met de juiste kennis van zaken te onderhouden zodat de kwaliteit en
de toekomstwaarde in stand blijft. Een uitdaging die zeer de moeite waard is.

Paul Weyling
1 Glacis is een zeer dunne doorzichtige laag verf over een andere kleur, zodat
er een nieuwe kleur ontstaat; bijv. rood over blauw waardoor een paars ont-
staat; zo krijg je vele kleurnuances, bijv. met aquarelverf of olieverf.
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De ‘kinkarawakami’ in de regenten-
kamer. Het imitatie goudleer behang
is in zijn geheel na 1968 overgeschil-
derd (!). Foto: Martine Posthuma de

Boer.



UIT JAREN VAN WELEER
Na verschijning van de HVC nieuwsbrief voorjaar 2019 met de bijdra-
ge’Wie betaalt de Veerman’, gebaseerd op het tweede gedeelte van een
lukraak gevonden advertentie, is wederom deze ter hand genomen en is
onderzoek naar het nog resterende eerste gedeelte gedaan. Toen dat aan-
gebodene bij schrijver onder ogen kwam had hij er nog nooit van ge-
hoord. Hoewel na afronding van de hier boven genoemde bijdrage me-
nigmaal dat eerste gedeelte is ingezien lokte dat voor onderzoek geens-
zins aan. Doch met het voor de voet weg inzien van een courant met op
diverse pagina’s gedane betalingen van allerlei aard, werd daartussen
een bijvangst ontdekt. En deze zal met het reeds genoemd gedeelte, de
revue passeren. 
Verschillende omschrijvingen in aktes van het eerste kwart van de zeventien-
de eeuw geven de aard van toenmalige bedrijven aan de langs stromende Hol-
landsche IJssel weer. Mede gold dat ook voor de aldaar uitgeoefende beroepen.
Onder anderen kwamen we korenwassers in korenwasserijen tegen die’Door
de kalme tijden zeer werkzaam en voordelig’ toen een goed bestaan hadden. 
Doch dit veranderde in de Franse tijd zodanig, en de inkomsten werden’door
stremming van vrije handel merkelijk verminderd’. Niet altijd is in ons land
vanzelfsprekend geweest dat men beschikken kon over voldoende graan. Ech-
ter in de 17e eeuw veranderde dit ten goede en werd het na verbeteringen in de
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Drie historische panden op een rij in een strenge winter, 
v.l.n.r. Dorpsstraat 176, Dorpsstraat 178 en Groenedijk 4

(foto Henk Maat - coll. Frans van Es)



scheepsbouw mogelijk, grote hoeveelheden graan aan te voeren uit de Oost-
zeelanden dat voorzag in de behoefte. Het moest in ons land nog wel in dors-
schuren op lemen vloeren worden gedorst wat zeer veel tijd vroeg. Weer ande-
ren gebruikten een slee die een paard rond trok om de graankorrel van zijn
vliesje te ontdoen. Dit deed ons denken aan de schoolplaat met de afbeelding
van de Karnschuur dat het Karnpaard de Karnmolen in beweging bracht waar-
door de boterdelen in het karnvat uit de melk afgezonderd werden en de melk
in karnemelk veranderde. In die tijd vond men Korenwasserijen langs de rivier
zoals nabij de dorpskern van Ouderkerk waar er één stond, terwijl te Moor-
drecht er twee werden gevonden. Op dat aantal kon ook ons dorp bogen want
één stond er in de Oude Plaats die Arij Lans op 1 mei 1754 van de Weduwe
Dirk Weggeman voor de’Somme van Een Duizent Guldens’ had gekocht. En
de andere kwamen we op het spoor met voor de voet weg inzien van jaargan-
gen in de Rotterdamsche Courant bij 14 februari 1775 en werd
aangeboden:’Uit de hand te Huur of te Koop, om terstond te kunnen worden
aanvaard, een hegt sterk weldoortimmerd HUIS, SCHUUR en ERF, staande en
leggende by den Dorpe van Capelle op d’Yssel, aan de Rivier den Yssel, zijn-
de geapproprieerd tot een Koornwassery, kunnende ook zeer bekwaam worden
gebruikt tot een Buiten-Verbijf’. Middels uit de kadastrale minute van 1832 en
eerdere aktes is af te leiden, dat deze buitendijks stond op de plek waar thans
het huis met berging en erf aan Groenedijk 4 gesitueerd is. Wijlen Pieter
Breedijk deed voor hij op 25 september 2008 overleed, er met het mede HVC
lid Ger Mulder nog onderzoek naar waarna beide meenden:’De Koornwasserij
is de oude vorm van de huidige mouterij. Men waste het graan (gerst, tarwe,
rogge) en legde het dan op vloeren om te kiemen. Daarna moest het gekiemde
graan, groen mout genaamd worden geëest, dwz een langzaam proces van ver-
warming krijgen waarbij de mout niet alleen wordt verduurzaamd maar ook
het aroma ontstaat. En het water van de rivier was nodig voor het wassen’. 
Tot omstreeks 1872 kon dat nog waarna door de opkomst van de Pruisische in-
dustrie het verontreinigde water van de bovenrivieren ook de IJssel instroom-
de. En voor die vervuiling moeten we onze binnenlandse zeep en papierindus-
trie ook niet over het hoofd zien daar die er mede debet aan waren. Naar een
Korenwasserij te Zwammerdam deed ene W. van Tuyl onderzoek en stelde te
boek:’Een Koornwasserij was een inrichting waarin graan en andere zaden
werden ontdaan van de niet-kiembare korrels en daarna gedroogd en gereinigd
in een éest’, dat is een ruimte waarin het graan werd verhit. Gewoonlijk ge-
schiedde dit door vloerverwarming. Op die manier werd het graan en andere
producten ontdaan van de vliezen, en werden deze geschikt gemaakt voor ver-
dere verwerking.
En in de Rotterdamsche Courant vonden we bij 2 mei 1797 dat er in de provin-
cie Zeeland ook een Korenwasserij stond waar’Op woensdag den 31 mey
1797’s middags ten 12 uren precies zal te Zierikzee, publiek voor de Overman
aan den meestbiedenden worden verkogt: een Huis en Erve, met een Koorn-
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wassery en Moutery, staande en gelegen in de Lange St. Jansstraat: Die eenige
informatie begeerd kan zich adresseren by den Burger Willem Cannenburg
G.Z., daar wonende’. Na het onderzoek daar concludeerde men dat deze waar-
schijnlijk was gebouwd in het jaar 1774, en’zou ten voordele zijn van de ma-
kelaars en handelaars in granen, als ook van de Sint Jans- of Karliedengilde.
We moeten hier denken aan een behandeling van de granen tegen de koren-
boktor Calandra Granaria en haar larven. Deze bewerking vond men noodza-
kelijk om een goede kwaliteit van de graansoorten te waarborgen. Dit bedrijf
was van belang voor Schouwen-Duiveland als graanproducent, temeer om tij-
dens het verdere transport per schip gevrijwaard te blijven van deze vernieti-
gende insekten’. 
Terugkerend naar genoemde Korenwasserij in Capelle aan de Groenedijk is
aannemelijk dat aktes van 4 en 6 augustus 1713 naar deze verwijzen. Afhande-
lingen van een’gewesene Compagnieschap van granen en Koornwassery’ von-
den toen plaats waarvan’Pieter Hooymaayer ter eene, ende Pieter van der
Steen geadsisteert sijnde geweest (voor zoo veel desnoots) met Weyntje Hooy-
maeyer syne moeder en voogdesse ter andere syde’, drie jaar bestuurders van
waren geweest. Doch daarop volgend bij natrekking van menig oude Rotter-
damsche Courant, haalden we bij 16 mei 1714 een bijvangst op en die behels-
de een belangrijke vondst. Aan een incassobedrijf was’Betaald aan Pieter van

HVC Nieuwsbrief winter 2020 pagina 13

Groenedijk 4 in close up.
(foto Int. Photo Press Office - coll. Beeldbank HVC)



der Steen Steenbakker tot Capelle op d’IJssel, de Somme van Ses en tagtig
guldens over leverantie van Steen, Leijen, pannen als ander ten diensten deses
Boedels, volgens Rekening oude quitantie, dus 86’. Toch deze werd geen
Steenbakker daar hij voor’t overlijden van zijn moeder zich had gevestigd in
de buurgemeente Nieuwerkerk waar hij als koopman op Kortenoord woonach-
tig was. Wel had zijn Moeder Wijntje, de al vanaf 1708 zijnde weduwe en boe-
delhoudster van Maerten van der Steen, naar uitwijs van een testament in
1709, reeds de beschikking over een Steenbakkerij en Korenwasserij’gelege
binnen den Ambagte van Cappelle op d’Yssel in de Middel molens polder’. Zij
is’op den 11 october 1720 overleden tot Cappelle op d’Yssel, metter doot heeft
ontruymt en nagelaten ten behoeve van haer erfgename abintestato, uitwysen-
de hare testamentaire dispocitie op den 29 augusty 1720 voor Willem Romeyn
notaris en sekere getuyge tot Cappelle op d’Yssel’. Doch ervoor had ze
reeds’Haere Steenplaats, Huyssen, Koornwasserye, kleyne Huysjes, Ovens,
Lootsen, Gangen, Wagens, zes grote Karrenwagens, Cheese, paerden, haar en
alle tynute tot de voornoemde Steenplaats en Koornwasserye enigsints behoo-
re en daer aen item alle de Zellingen en rietvelden tot de Steenplaats behoren-
de en daerven gebruyk nemende, item de vaer schuyte met seyle naast fokc al
toebedeeld aan haar zoon Willem van der Steen. Echter toen na haar overlijden
de vier erfgenamen op 24 februari 1722’nopende der boedels en goederen na-
gelaten bij hunne moeder en schoonmoeder’ verschenen voor notaris Herbert
van der Meij en ze zich als drie tegen één opstelde, ontbrak een harmoniëren-
de overeenstemming, en dat in zodanige mate dat de notaris die geen voort-
gang zag de brui er aan gaf en vertrok.
Doch na hun beloofde beterschap kwam men op 13 mei 1722 opnieuw bijeen

en dat in het bijzijn van twee gekozen arbitters t.w. Willem Romijen, Bailliu
van de hoge Jurisdictie te Capelle en Samuel Guldemont, Schout en Secretaris
te Ouderkerk. En Van der Meij kon toen wel zijn werk doen. Willem van der
Steen en Jan (Johannes Willemsz.) Hogendijk hadden al op 20 maart 1722 ge-
compareerd voor notaris Willem Romeijn waaraan Hogendijk’bekende ge-
huurd te hebben’: De geregts Helft van de Steenplaats met de helft van alle de
Zellinge tot de voorn. Steenplaats behorende, De Helft vant oude Huys, en ag-
ter Huys, De helft vant Huysje daer Aertje in gewoont heeft aan den Dyk en de
helft vant huysje daer Centie in gewoont heeft, item de helft vant voorhuys,
item de helft vant land en Ynende daevoors gelege in Middelmolen polder on-
der Cappelle voorn., gelegen agter de hooilanden. Den huerder zal tot gebruyk
by de Steenplaets hebben de helft van de wagens, gangen, karren, zes lygoten,
en dat voor den tyd van twee jare’. Dat gold voor de Steenplaats met hetgeen
daartoe van 22 februari 1721 t.e.m. 22 februari 1723 en voor de’huizingen’ van
1 mei 1721 t.e.m. 1 mei 1723 behoorde. Doch’synde onder dit verhuerde niet
begrepen den Boomgaard nog de vyver voor welke huer den Huerder ider jaer
voort expirere van de Huer te betale, de zom van twee Hondert gulden en een
goude Ducaet’. De huurder die met Avatha van der Steen was gehuwd de zus-
ter van de verhuurder, is tot aan zijn overlijden op 18 september 1727 daar
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steenbakker geweest. Willem van der Steen, meestal in aktes omschreven
als’Koornkoper’, bewoonde en gebruikte zelf met zijn gezin de Korenwasserij
tot aan zijn overlijden. Deze van alle markten thuis zijnde, vaarde op 8 janua-
ri 1723 met zijn ‘kloeke Hoogaans ofte open vaartuig met een rood seijl’ naar
Dordrecht om in de Wollewevers haven’twee partijen kolen ’te laden en ze
‘des anderen daags’ met de knecht in kruiwagens zijn ‘huis’ inreed. Doch na
deze reize moest hij op 1 maart wel te Rotterdam verschijnen om aan twee
‘deurwaarders van des gemeenlandsmiddelen’, het betaalbewijs der impost
over de ‘vijftig waag geladen kolen’ te tonen. En dat ging wel over ‘15 waag’
de kleinste partij maar over de ‘vijf en dertig waag’ ging dat niet en sprak ‘ik
weet niet waar ik het biljet gelaten heb, en is het niet genoeg als ik het selve
aan het Cornplois heb vertoont en laten zien’. Doch dit ging niet zodat hij een
bekeuring kreeg. 
Hoe het hem in een Korenmetershuis verging kwamen we niet tegen. Wel in
een verhuurcontract van 12 november 1737 vonden we dat Willem daarin om-
schreven werd als ‘oud welgeboren man van den Hove en hooge vierschare
van Schieland, wonende te Kappelle op d’IJssel’. Toen verhuurde hij aan Fre-
derik Luit, wonende te Krimpen op de Lek en Hendrik Luit uit Gouderak zijn
‘Steenplaats met derselver ovens en Lootsen daarop staande met de karren,
wagens, vurmen, taafsels, bakken, gangen, gooten, en generalijk alle’t gene dat
tot voor een Complete Steenplaats behoord, (uitgesondert de vaartschuit, Jol
en’t gene daartoe behoord.) Nog negen Complete Sellingen, gelijk ook nog
eene Zellinge, die den verhuurder in dezen is huurende voor agt guldens tien
stuivers s’jaars (…). Na deze periode diende op 1 mei 1742 de nieuwe huurder,
Kornelis Sloff zich aan, en deze huurde de Steenplaats met drie huijzen, twee
ovens en lootsen enz. ‘voor den tijd van zeven jare ingegaan zijnde te 1 mei
1742 voor de somma van vyf hondert guldens ‘jaars’. Doch dat contract werd
voortijdig beëindigd om reden hetgeen de Rotterdamsche Courant op 5 oktober
1747 publiceerde: ‘De Curateur in den insolventen Boedel van Cornelis Sloff
en Langetje Kool, Egte Lieden is van mening op Vrijdag 13 oktober 1747,’s
namiddags ten drie uuren precies in het’t Regthuys tot Capelle op de Yssel pu-
bliek te verhuuren een extraordinaar welgelege STEENPLAATS met desselfs
Huys, Ovens, Lootsen Landen, Zellingen etc., staende ende gelegen in’t Oos-
teynde van Capelle. In levende lijve heeft weduwnaar Willem van der Steen
als verhuurder het niet meer mee gemaakt. Het ‘1e Berekening, bewijs en reli-
geua’ van 1-6-1752 ‘wegens den boedel en goederen, bij gemelde Willem van
der Steen bezeten, en op den 21 november 1746 mette dood ontruimt en nage-
laten’ laat ons echter niet in het ongewisse. Vanwege dat zijn vrouw circa 1740
overleed was al geregeld dat zijn zwagers zich als Voogden over zijn minder-
jarige kinderen zouden ontfermen. Na hun voldoen aan de wettelijke eisen,
werd op 1 juni 1747 ‘Het Huis en erve gepproprieert tot een Korenwasserije
met de twee Schuure, en alle’t gene daar in is en van aard en nagelvast is
staande op de grond van de Steenplaats’ voor Schout en Schepene van Capel-
le ‘getransporteerd op Willem Hoogendyk voor de Somma van twee duizend
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honderd en vijftig guldens de welke goed is ontfangen’. Na diens overlijden
werd dat op 28 februari 1782 door diens erven voor ƒ 2.600 verkocht aan Cor-
nelis van Cappellen ten behoeve van zijn moeder Neeltje Hoogendijk. In de
‘Tweede Berekening (…) van 11-4-1755 werd de al genoemde Steenplaats
‘door de Kinderen van den voornoemde Willem van der Steen onder het opzigt
van den Bandant zelf gebruikt en is het gene deswegen ontvangen en uitgege-
ven in de voorschreven verantwoording tot de laatste december 1751’. Kinde-
ren die werden genoemd waren Weyndryna, Hugo Maarten en Anna. Eerstge-
noemde was met Joris Vroegrijk gehuwd geweest. Toen de Steenplaats door
Anna van der Steen in 1796 aan Gebroeders Bonifacius en Fop Mijnlief werd
verkocht, had deze twee ovens en acht of negen Zellingen zoals in diverse ak-
tes vermeld staat. 

Kees Klomp

Geraadpleegde bronnen
• Genoemde bronnen in de tekst.
• Archief Capelle a/d IJssel te Nijverdal. 

3113 20-08-1720; 3114 10-02- 1721; 3114 05-03-1721; 3115 20-03-1722;
485 12-05-1753. 

• Regionaal archief Dordrecht. 
• Akte van 04-08-1713 door notaris Andries Cant. 
• Archief Zierikzee.
• Artikel in Kroniek van het land van de Zeemeermin Schouwen Duiveland

2000 25e jaargang uitgave Vereniging Stad en Lande van Schouwen Dui-
veland.

• Moordrecht in Touw door Drs. J.H.G. de Graaf blz. 182.
• De Steenplaatsen van Capelle aan den IJssel door o.a. Henk Oldenhof. 
• De agrarische geschiedenis van West Europa (500-1850) Prof. Dr. B.H.

Slicher van Bath. 

BEVOLKINGSREGISTERS DIGITAAL BESCHIKBAAR 
Sinds 23 november 2020 zijn in het digitale historisch archief van de ge-
meente Capelle aan den IJssel de bevolkingsregisters t/m 1930 te raad-
plegen. 
Gezocht kan worden op achternaam via capelleinbeeld.nl, daar klikken op
‘Oude registers Burgerlijke Stand’, ‘Akten en Registers Burgerlijke Stand’
aanvinken, klikken op ‘naar zoeken’ en de regels in ‘Zoeken op’ invullen. Te
vinden is de gezinssamenstelling en inwonenden, het voormalig en/of specifiek
adres, beroep, kerkgenootschap en waar naartoe is verhuisd.
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SCHIPBRUG OVER DE IJSSEL
In juni 1926 werd door het korps Pontonniers uit Dordrecht - sinds 
1 september 1922 onderdeel van het wapen der Genie - over de Holland-
sche IJssel tussen Capelle- en Krimpen aan den IJssel een schipbrug ge-
slagen. Deze 175 meter lange ‘scheepjesbrug’ bestond uit een groot aan-
tal verankerde naast elkaar liggende schuiten met daarop een wegdek
van houten vlonders. De veerstoepen van het pontveer van de gebroeders
Van der Ruit, dat in verband met de oefening van de pontonniers buiten
dienst was gesteld, deden dienst als landhoofd. 
Woensdag 23 juni 1926 kon de gehele dag van de tijdelijke oeververbinding
gebruik worden gemaakt. Schildwachten regelden daarbij het verkeer naar en
van de ‘scheepjesbrug’, terwijl de gemeenteveldwachter zijn handen vol had
aan het op afstand houden van de dorpsjeugd. De jongelui wilden niets van de
niet alledaagse activiteiten bij het veer tussen de Nijverheidstraat in Capelle en
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De schipbrug gezien vanaf de Nijverheidstraat. Aan de overkant de IJsseldijk en de Veer-
dam, het toenmalige centrum van Krimpen aan den IJssel. Links, in het midden van de 

rivier, de motorboot van de ‘bakenmeester’. 
Foto: Groot-Rotterdam, collectie HVC Beeldbank.



de Veerdam in Krimpen missen. Interessant om te zien was het als de ponton-
niers ten behoeve van het scheepvaartverkeer, midden in de rivier en met de
stroom mee, drie schuiten met plankieren uit de rij lieten drijven. Zodra de
schepen de opening in de ‘scheepjesbrug’ waren gepasseerd, werd met behulp
van lieren het uitgevaren deel door de ‘schipbrugleggers’ weer op zijn plaats
getrokken, waarna voetgangers, rij- en voertuigen weer ongehinderd van de
schipbrug gebruik konden maken. De ‘bakenmeester’, een ambtenaar van
Rijkswaterstaat, hield varend in een motorboot toezicht en regelde de veilig-
heid en doorstroming van de scheepvaart bij de brug en op het water. Toch
ging er wel eens iets mis. Zo belandde de wachtende ‘Goudsche boot’, welke
een dagelijkse geregelde vracht- en passagiersdienst tussen Gouda en Rotter-
dam en tussenliggende gemeenten verzorgde, door de sterke stroom tegen de
Krimpense oever en liep daar aan de grond. Een sleepboot van het korps Pon-
tonniers kwam de onfortuinlijke boot direct te hulp, maakte vast en trok deze
binnen tien minuten weer vlot.
Veer weer in de vaart
De pontonniers hadden gedurende de oefening deels hun bivak opgeslagen in
de tuin achter de boerderij en het café ’t Centrum van Jan Oudenaarden, Nij-

HVC Nieuwsbrief winter 2020 pagina 18

De schipbrug, gezien vanaf de Veerdam in Krimpen aan den IJssel. Aan het einde van de
brug café ’t Centrum Nijverheidstraat 174 (later 204). Links daarvan het Veerhuis van de
familie Van der Ruit. Foto: C.A.P. Engelse, collectie familie Engelse/Historische Kring

Krimpen aan den IJssel en verbeterd door Cees Hartmans.



verheidstraat 174 (later hernummerd in 204) direct naast en ten oosten van de
veerstoep. Dat zal ongetwijfeld extra klandizie hebben opgeleverd. Niet alleen
van de ‘schipbrugleggers’, maar ook van nieuwsgierigen naar het fenomeen
‘scheepjesbrug’. Aangenomen mag worden dat boer en kastelein Jan Ouden-
aarden niet alleen een glaasje melk serveerde – in 1924 werd zijn etablisse-
ment nog aangemerkt als ‘melksalon’ – maar ook een ‘koppie koffie’ schonk
en een biertje tapte voor pontonniers en dorstige schipbrugtoeristen. Veerman
Van der Ruit zal waarschijnlijk geen extra inkomsten hebben genoten.  Wel-
licht werd hij wel gecompenseerd voor het niet kunnen incasseren van de veer-
gelden en de extra kosten die hij de bewuste dag moest maken. Het kan ook
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Zicht op de Nijverheidstraat. Rechts van de veerstoep café ’t Centrum Nijverheidstraat
174, links daarvan het Veerhuis van de familie Van der Ruit. De pont, sinds 1918 getrok-
ken door een motorbootje, is onderweg naar Krimpen aan den IJssel. Foto: collectie

HVC-Beeldbank en verbeterd door Cees Hartmans.

Een vrachtauto rijdt
vanaf het landhoofd
aan de Capelse kant

de schipbrug op.
Linksboven de tuin

van café ’t Centrum en
de motorboot van de
‘bakenmeester’. De

foto is genomen vanuit
het Veerhuis aan de
Nijverheidstraat 172
(later hernummerd in

202). 
Foto: Groot-Rotter-
dam, collectie HVC

Beeldbank.
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zijn dat hij in plaats van veergeld, bruggeld mocht innen. In ieder geval ging na
het ontmantelen en vertrek van de ‘scheepjesbrug’ het veer van de gebroeders
Jan, Wouter, Wiggert en Gerrit jr. van der Ruit zo snel mogelijk weer in bedrijf
en kon het veergeld weer normaal worden ‘gebeurd’. Dit met de pont die in au-
gustus 1926 werd vervangen door een nieuwe en grotere welke onder bouw-
nummer 529 op de scheepswerf van A. Vuyk & Zonen was gebouwd.
Naar een vaste brug
Het leggen van de schipbrug zorgde niet alleen voor een gezellige drukte, het
was ook een kennismaking met het werk en de bijzondere vaardigheden van
het korps pontonniers. Bovendien diende het slaan van de schipbrug niet alleen
een militair oefenbelang, de ‘scheepjesbrug’ zorgde ook voor nieuwe aandacht
en het versterken van de lobby voor een vaste oeververbinding tussen de Krim-
penerwaard en Rotterdam. De wens was deze te realiseren door een overbrug-
ging van de Hollandsche IJssel tussen Capelle- en Krimpen aan den IJssel,
even ten oosten van het veer Van der Ruit. Plannen daarvoor dateerden al van
het begin van de vorige eeuw. Hoopgevend was dat er schot in de zaak leek te
komen, toen bijna een jaar na het slaan van de schipbrug de noodzaak van een
brug over de Hollandsche IJssel in het Rijkswegenplan van 4 juni 1927 werd
opgenomen. 
Het zou echter nog tot het voorjaar van 1936 duren voor de plannen voor een
vaste brug gestalte kregen. Een jaar later werd in de begroting van het Ver-
keersfonds ƒ 400.000 voor de brug gereserveerd. De start van de bouw liet
echter nog even op zich wachten. Pas eind 1939/begin 1940 kon met de voor-
bereidingen worden begonnen. Verwacht werd toen dat de brug nog voor de
winter van 1940 kon worden opgeleverd. De Duitse inval op 10 mei 1940 en
de daaropvolgende bezettingsjaren gooiden echter roet in het eten. Het materi-
aal dat vooruitlopend op de bouw van de brug in Krimpen lag opgeslagen werd
in de eerste oorlogsmaanden geconfisqueerd voor het herstel van de in de mei-
dagen van 1940 vernielde bruggen en installaties in Nederland. De bouw van
een brug was voorlopig van de baan en ook direct na de oorlog werden de
plannen voor lange tijd opgeschort. Het herstel of (her)bouw van de in de be-
zettingsjaren vernielde en beschadigde infrastructuur, gebouwen, fabrieken en
woningen dienden een groter belang. Vervolgens werd de overbrugging van de
Hollandsche IJssel  in het voorjaar van 1952 door ‘Den Haag’ nogmaals voor
onbepaalde tijd uitgesteld. 
De watersnood van 1 februari 1953 en het besef dat Zuid-Holland die dag aan
een ramp was ontsnapt leidde echter tot een positieve ontwikkeling. Het Del-
taplan dat direct na ‘De Ramp’ werd ontwikkeld, voorzag namelijk in het met
spoed bouwen van een Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel bij Capelle-
en Krimpen aan den IJssel, waarbij de bouw van een brug werd meegenomen.
Al op 11 januari 1954 ging de bouw van het complex van start. Woensdag 22
oktober 1958, was het zover dat de kering en de brug, die de naam Algerabrug
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kreeg, in gebruik konden worden genomen. Dat betekende tegelijkertijd het
einde van ‘het nieuwe veer’, beter bekend als het ‘Veer Van der Ruit’. Van een
tweede oefening in het slaan van een schipbrug door de pontonniers van de
Genie is geen sprake meer geweest. Wellicht komt het er nog eens van als de
Algerabrug voor onderhoud langdurig buiten dienst moet. Realistisch is dat
echter niet, de oevers van de Hollandsche IJssel  zijn inmiddels zodanig ver-
steend dat er geen plekje meer te vinden is waar nog kan worden aangeland.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
• Groot-Rotterdam. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland

van 2 juli 1926.
• De IJsselbrug bij Krimpen met Stormvloedkering. J.A. van Leeuwen.

Voorjaar 1959.

De Stormvloedkering en de Algerabrug, gezien in 1959 vanaf de heftoren aan de oostzijde
en de Krimpense kant van het complex. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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ONGEVRAAGD EERVOL ONTSLAG
Maandag 14 april 1924 buigt de gemeenteraad van Capelle aan den 
IJssel zich over de benoeming van een onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School I (OLS I), gevestigd Dorpsstraat 153 ‘op Dorp’. Burge-
meester en wethouders dragen drie kandidaten voor, te weten: 1. L.M.
Leijs, 2. C. van Oudenaarde en 3. M.F.J. Maarleveld. De voordracht
wordt schriftelijk in stemming gebracht. Ingeleverd worden 12 stem-
briefjes. Na het openvouwen van de papiertjes blijkt dat alle stemmen
zijn uitgebracht op sollicitant nummer 1, de 22-jarige in Doetinchem 
geboren mejuffrouw Laurina Maria Leijs (1901- —), die met ingang van
1 mei 1924 wordt benoemd.
Verzwegen voorgenomen huwelijk
Op de dag dat haar benoeming ingaat vraagt mejuffrouw Leijs bij de gemeen-
tesecretarie papieren op, die zij nodig heeft in verband met haar voorgenomen
huwelijk met de 33-jarige onderwijzer Oscar van Hoeve (1890-1965), dat op
woensdag 21 mei 1924 zal worden voltrokken in Rotterdam. Dit tot verrassing
van gemeentesecretaris Jan Biert (1889-1962), die weet dat de onderwijzeres
bij haar sollicitatie desgevraagd geantwoord heeft dat van een huwelijk voor-
lopig geen sprake zal zijn en ‘nog in de verre toekomst ligt’. Als burgemeester
Jan Verloop (Johannis, 1882-1958) op de hoogte wordt gesteld is deze net zo
verbaasd als Biert. Ook is hij teleurgesteld omdat mejuffrouw Leijs - die weet
dat het gemeentebestuur vindt dat een onderwijzeres die trouwt ontslag moet
vragen - haar voorgenomen huwelijk voor het college heeft verzwegen. Leijs,
die een dag voor haar benoeming aan de Capelse kant van de IJsselmondselaan
is gaan wonen, laat als het haar gevraagd wordt echter weten dat ze niet van
plan is om ontslag te nemen.

Ontboden bij burgemeester en wethouders
Door haar weigering zelf ontslag te vragen wordt mejuffrouw Leijs gevraagd
om op woensdag 14 mei 1924 te verschijnen in een speciaal belegde vergade-
ring van B&W. De onderwijzeres treft daar naast burgemeester Verloop, wet-
houder Leen Vuijk (Leendert Azn., 1869-1926) (ARP) en gemeentesecretaris
Biert. De burgemeester brengt als eerste naar voren dat het college van mening
is dat een onderwijzeres die trouwt de school moet verlaten. Verder laat hij de
aanwezigen weten dat de verhinderde wethouder Van Verre (Willem, 1859-
1939) (Vrijheidsbond) - nu de onderwijzeres niet van plan is zelf ontslag te ne-
men - voorstander is de gemeenteraad voor te stellen mejuffrouw Leijs onge-
vraagd eervol te ontslaan. Voorts komt Verloop terug op het gesprek dat hij
enige dagen eerder met Leijs voerde. U vertelde toen, aldus de burgemeester,
dat u in de periode dat u als tijdelijk onderwijzeres voor de klas stond op de
Openbare Lagere School II in Keeten, serieus van plan was te gaan trouwen.
Dit omdat er geen uitzicht bestond op het verkrijgen van een vaste betrekking
in het onderwijs. Toen u onverwacht toch kans maakte op een vaste baan als
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leerkracht op de OLS 1, besloot u een huwelijk nog
enige tijd uit te stellen. Niet voor lang, zo bleek op de
dag van uw benoeming. Inmiddels bent u in onder-
trouw! Mejuffrouw Leijs bevestigt de samenvatting
van het gesprek met Verloop, die aansluitend vraagt of
de onderwijzeres nog steeds weigert ontslag te nemen.
Het antwoord van Leijs is duidelijk: JA! Verloop vindt
vervolgens ‘dat het beter ware geweest degene die
haar moest benoemen in kennis te stellen van het voor-
nemen om te trouwen. Deze had dan zijn standpunt
kunnen bepalen. Het verzwijgen van u voorgenomen
huwelijk leidt nu tot de conclusie dat u de benoeming
tot onderwijzeres onder ‘verdichtselen’ heeft verkre-
gen.’ Eveneens, zo zegt Verloop, ben ik zeer in u te-
leurgesteld: ‘Ik heb u sollicitatie verleden jaar voor de
OLS II gesteund, hoewel de raad u toen niet benoem-
de, en ook voor de OLS I heb ik u aanbevolen.’ Leijs
reageert hierop en zegt ‘dat er voor haar geen aanlei-
ding bestond of een verplichting haar voornemen
openbaar te maken.’ Verloop meent echter dat er spra-
ke moet zijn van een morele verplichting. Vooral voor
iemand als u, een net meisje met een rond en eerlijk
karakter. Leijs merkt na dit compliment op, ‘dat als zij over haar voornemen
had verteld, zij de betrekking niet had gekregen en het salaris nodig te heb-
ben.’ Verloop sluit daarna ‘het verhoor’ af met de opmerking ‘dat het gemeen-
tebestuur die maatregelen zal nemen die het geboden acht’, waarna Leijs de
vergadering verlaat. Na haar vertrek besluit B&W onderwijzeres Laurina Ma-
ria Leijs met ingang van de datum dat zij in het huwelijk zal treden ongevraagd
eervol te ontslaan. Een voorstel daartoe zal met spoed aan de gemeenteraad
worden voorgelegd. Spoed is nodig, aldus het college, daar de onderwijzeres
bij huwelijk wel daarvòòr, doch volgens jurisprudentie niet daarnà kan worden
ontslagen.

Ongevraagd eervol ontslag
Het voorstel van B&W ‘tot het verlenen van ongevraagd eervol ontslag uit
haar betrekking, aan de onderwijzeres aan de openbare school no.1, L.M.
Leijs, in verband met haar voorgenomen huwelijk’ wordt een dag na ‘het ver-
hoor’, op donderdag 15 mei 1924, al in de gemeenteraad aan de orde gesteld.
Het raadslid Christiaan Gonlag (SDAP) ziet niet in waarom dit ontslag wegens
huwelijk moet worden verleend en staat op het standpunt dat de gehuwde on-
derwijzeres gehandhaafd kan blijven. Het college en de onderwijsinspectie wa-
ren eerder één in hun aanbevelingen deze leerkracht te benoemen, aldus Gon-
lag, die zegt hoe dan ook bij dit standpunt te blijven. Burgemeester Verloop be-
aamt dat de onderwijzeres als leerkracht zeker bekwaam is en dat B&W met
dit voorstel daarop niets afdingen. ‘Dat het college van haar goede hoedanig-

Burgemeester Jan Ver-
loop: ‘principieel tegen
de handhaving van een
gehuwde onderwijzeres

in de school.’
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heden overtuigd is, bewijst wel zijn voordracht in het vorig jaar voor de ver-
vulling van een vacature aan school No. 2, waar de onderwijzeres tijdelijk
werkzaam was. De raad benoemde evenwel een ander. Daarna droegen burge-
meester en wethouders haar voor tot een benoeming aan school No. 1, waar zij
sedert 1 dezer in dienst is getreden, opdien datum kwam haar voornemen tot
het aangaan van een huwelijk tot openbaring.’ Het college, aldus Verloop,
staat op het standpunt dat de gehuwde onderwijzeres de school behoort te ver-
laten! ‘De heer Gonlag vergeet de zinsnede uit het aangeboden ontslagbesluit
dat namelijk het voornemen tot het aangaan van een huwelijk reeds bij hare
benoeming bestond, De Raad had van dit voornemen kennis moeten dragen
vòòr de benoeming. De betrokkene zou dan zeker niet benoemd zijn.’ Het
raadslid Gerrit Jan Velderman (1869-1933) (Vrijheidsbond) denkt, omdat de
onderwijzeres haar voorgenomen huwelijk voor het college heeft verzwegen,
er sprake is van rancune. Verder vindt hij dat Leijs niet had moeten zeggen dat
ze wilde gaan trouwen. Dat is de voorzitter niet met Velderman eens, ‘zij was
verplicht haar voornemen vòòr de benoeming bekend te maken’. De burge-
meester denkt dat de onderwijzeres aannam dat als zij eenmaal was benoemd
meer rechten had. Van rancune of straf is echter geen sprake zegt hij, het stand-
punt is dat voor een gehuwde onderwijzeres geen plaats is in de school. Raads-
lid Gonlag is niet overtuigd dat de betrokkene deze opzet gehad heeft, boven-
dien bestaat er volgens hem geen recht of verordening om haar te ontslaan. Af-
gezien of zij trouwplannen bij haar benoeming had, wat niet bewezen is, acht
hij een ongevraagd ontslag wegens huwelijk niet gerechtvaardigd. Wethouder
Leen Vuijk vindt daaropvolgend ‘dat voorop moet staan dat het onderwijs zo
goed mogelijk moet zijn. De raadsleden zijn getrouwd, zodat ieder weet in wel-
ke moeilijke omstandigheden een vrouw kan verkeren. Aan de huiselijke zorgen
heeft de vrouw meer dan genoeg. Hoe kan het onderwijs aan de kinderen dan
nog goed zijn? Een onderwijzeres moet geen andere zorgen dan die voor het
onderwijs hebben. De ervaring heeft geleerd dat er reeds grote verzuimen on-
der de onderwijzeressen zijn en nog meer onder de gehuwde onderwijzeressen.
Uit het verhoor van de betrokkene bleek dat het haar alleen om dubbel loon is
te doen. En dit terwijl er een overcompleet van ongehuwde krachten is.’ Na
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deze ‘Toen & Nu’ beschamende woorden vraagt het raadslid Velderman ‘de
onderwijzeres alsnog in de gelegenheid te stellen ontslag aan te vragen. Blijft
zij ingebreke dan acht hij het voorstel van B&W op zijn plaats. ‘Verloop zegt
daarop dat betrokkene ruimschoots in de gelegenheid is geweest ontslag te vra-
gen, ‘doch wenschte dit niet te doen’. Meerdere inlichtingen wil hij in het be-
lang van de zaak in het openbaar niet geven of het moet in een ‘geheime zit-
ting’ zijn. Het raadslid Velderman reageert direct met een voorstel hiervoor dat
zonder hoofdelijke stemming door de nieuwsgierige raadsleden wordt aange-
nomen. Na de heropening van de openbare vergadering stelt de raadsvoorzitter
het voorstel ‘tot het verlenen van ongevraagd eervol ontslag uit haar betrek-
king, aan de onderwijzeres aan de openbare school no.1, L.M. Leijs, in ver-
band met haar voorgenomen huwelijk’ opnieuw aan de orde. Het is raadslid
Gonlag, die als enige het woord neemt, verklaart dat hij ‘na het medegedeelde
in geheime zitting niet van mening veranderd is.’ Daarna wordt gestemd over
het voorstel, dat met 12 tegen 1, die van Gonlag, wordt aangenomen. Hierna
wordt de vergadering gesloten.

In beroep bij Gedeputeerde Staten
Inmiddels getrouwd en verhuist naar de Boezemlaan 13 in Rotterdam gaat on-
derwijzeres Laurina Maria van Hoeve- Leijs tegen haar ongevraagd eervol ont-
slag in beroep bij Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. De ‘ontslag-
kwestie’ wordt behandeld op maandag 11 augustus 1924 in een openbare ver-
gadering. Een mr. Van Zadelhoff, die voor de belangen van de onderwijzeres
opkomt, vreest dat zijn strijd tegen het ongevraagd eervol ontslag van client
vergeefs is. De raadsman heeft namelijk de indruk dat het college van GS -
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 4 juni 1922 – niet per geval oor-
deelt maar een vaste norm hanteert, te weten: ‘dat het huwelijk van een onder-
wijzeres in de regel schade oplevert voor het onderwijs’.Als deze norm heden
ook wordt toegepast, dan is de zaak al bij voorbaat al beslist. Zadelhoff ver-
wacht echter dat college van GS in dit geval anders zal handelen en in met dit
vooruitzicht heeft hij de verdediging van de ten onrechte ontslagen onderwij-
zeres op zich genomen. En dat niet alleen, pleitbezorger doet dit ook omdat hij
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vindt dat college van B&W van Capelle aan den IJssel de reputatie van me-
vrouw Van Hoeve-Leijs heeft beschadigd door te zeggen dat zij ‘de benoeming
tot onderwijzeres onder ‘verdichtselen’ zou hebben verkregen.’ Daarvoor is
geen enkel bewijs meent Zadelhoff, ‘die tegelijkertijd openbaard dat de onder-
wijzeres geenszins het plan had om na haar huwelijk in de school te blijven.
Dit bewijst haar ontslagaanvrage met ingang van 1 september a.s. Doch B&W
wilden haar dien tijd niet laten en gaven haar onmiddellijk ontslag.’ Raads-
man Zadelhoff doet aansluitend een beroep op het college van GS om het ont-
slag van de onderwijzeres niet te handhaven. Burgemeester Verloop deelt ver-
volgens als ernaar gevraagd wordt mee, ‘dat B&W principieel tegen de hand-
having zijn van een gehuwde onderwijzeres in de school.’ De beslissing van
GS wordt daarna vol verwachting afgewacht. Drie weken later, woensdag 3
september 1924, is het zover. Dan wordt bekend gemaakt dat GS het besluit
van ‘den Raad van Capelle aan den IJssel van 15 mei 1924, tot het verleenen
aan haar van ongevraagd eervol ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres
aan de openbare lagere school no. 1 in die gemeente, met ingang van den dag,
waarop zij in het huwelijk zal zijn getreden’ bevestigd. Teleurgesteld en boos
besluit mevrouw Van Hoeve- Leijs tegen deze uitspraak bij de Raad van State
in beroep te gaan.

Naar de Raad van State
Bij de Raad van State wordt aangevoerd dat het besluit van de Capelse ge-
meenteraad in strijd is met de Lager Onderwijswet 1920. Dit omdat deze wet
een beletsel vormt om krachtens algemene regel aan een onderwijzeres, die
huwt en werkzaam is aan een openbare lagere school ontslag te verlenen op
grond van het sluiten van een huwelijk. De afdeling geschillen van het bestuur
van de Raad van State, overweegt dat de Lagere Onderwijs wet 1920 ‘zonder
eenig voorbehoud onderwijzeressen, gehuwd of niet, tot het geven van onder-
wijs in de lagere scholen toelaat, zoodat het enkele feit van het aangaan door
haar van een huwelijk, voor een gemeenteraad geen voldoende aanleiding
mag zijn, eene onderwijzeres te ontslaan’. De afdeling voor de geschillen van
de Raad van State adviseert daarom aan de Koningin het besluit van Gedepu-
teerde Staten, waarbij het ontslag gehandhaafd blijft, te vernietigen.

Met dit advies kan de minister van
onderwijs - Dr. Johannes Theodoor
de Visser (CHU) - zich echter niet
verenigen. De bewindsman schrijft
daarom een brief aan de Koningin
waarin hij uitlegt dat het hier niet
alleen gaat om het aangaan van een
huwelijk door de onderwijzeres in
kwestie, maar ook om het verzwij-
gen ervan. Daarnaast noteert hij dat
betrokkene haar voorgenomen hu-
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welijk bewust heeft verzwegen, in de wetenschap dat zij anders niet zou wor-
den benoemd. De minister is dan ook van oordeel ‘dat het ongevraagd eervol
verleende ontslag gerechtvaardigd is en gehandhaafd dient te blijven.’ Zoals
blijkt uit de hiervoor geplaatste afkondiging van het Koninklijk Besluit van 23
mei 1925, gepubliceerd in Staatsblad 199, heeft de Koningin zich met het mi-
nisterieel advies kunnen verenigen. Het ontslag blijft dus gehandhaafd.

Motie-Tendeloo
Laurina Maria van Hoeve-Leijs is één van de zeer
weinigen die in die tijd zich niet zomaar liet ont-
slaan. De meeste onderwijzeressen leggen zich zon-
der protest neer bij het feit dat ze op de dag na hun
huwelijk automatisch worden ontslagen. Het zijn
vooral confessionele politici die vinden dat de vrouw
in het gezin thuishoort en het moederschap belangrij-
ker is dan een baan in het onderwijs, een standpunt
waar decennialang geen ontkomen aan is. Overigens
is het ook buiten het onderwijs heel gebruikelijk een
vrouw wel of niet eervol te ontslaan op de eerste dag
na haar huwelijk. Pas tijdens de regering van het ka-
binet Drees II (1952-1956), komt er een een einde
aan het arbeidsverbod voor gehuwde onderwijzeres-
sen en ambtenaressen. Dit dankzij de motie van
Tweede Kamerlid voor de PvdA mr. Corry Tendeloo (Nancy Sophie Cornélie,
1897-1956). De motie-Tendeloo keert zich tegen een nieuw Koninklijk Besluit
dat het verbod op arbeid van gehuwde vrouwen bij de overheid bevestigt. De
tekst van de motie luidt kort en krachtig: ‘De Kamer, gehoord de besprekingen
over het KB van 13 september 1955, van oordeel, dat het hier niet op de weg
van de Staat ligt de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden, nodigt de Re-
gering uit de hiermee strijdende voorschriften te herzien.’ Een zeer kleine
meerderheid, 46 tegen 44, waaronder alle vrouwelijke kamerleden, stemt voor.
In de praktijk zal het echter nog enige tijd duren voordat de ontslagbepaling
overal geschrapt wordt.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
• Notulen gemeenteraad Capelle aan den IJssel van 14 april 1924 en 15 mei

1924.
• Notulen vergadering van B&W Capelle aan den IJssel van 14 mei 1924.
• Parlement.com.

PvdA Tweede Kamerlid
Corry Tendeloo. 

Foto: Parlement.com.
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SCHENKING VAN SCHILDERIJ
De HVC is door een schenking
van de heer en mevrouw De Wit
in het bezit gekomen van een
schilderij van de Capelse ama-
teurschilder Cornelis W. Dam-
mann, lid van de Schilderclub
Capelle.
Het schilderij op hardboard is ge-
schilderd in 1983 en toont een ge-
zicht op scheepswerf Vuijk vanaf
de dijk in Capelle. Mevrouw de Wit
is een dochter van de schilder, de
heer de Wit kennen wij als voorzit-
ter van de Historische Vereniging Prins Alexander (HVPA).
Het schilderij wordt toegevoegd aan de collectie schilderijen in het depot van
de vereniging.
HVC RICHT FOTO-EXPOSITIE IN 
IN NIEUW SPORTCOMPLEX AQUAPELLE
De HVC Beeldbank bleek een schatkamer aan herinneringen aan de
voorlopers van het op 1 september 2020 door burgemeester Peter Oskam
geopende centrum met twee zwembaden en een grote sporthal in het cen-
trum van Capelle.
Het aan de Alkenlaan 85 gelegen Aquapelle complex hield tijdens de herfst va-
kantie een 'beweeg'feestweek ter gelegenheid van de opening en voor jong en
oud een mooie kans om kennis te maken met dit multifunctuonele complex.
Op verzoek van de gemeente Capelle plaatste de HVC Beeldbank een fraaie

collectie van histo-
rische foto's in de
hal van Aquapelle
waarmee de ge-
schiedenis van het
zwemmen in Ca-
pelle aan den IJssel
voor bezoekers
wordt verteld.
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DE STEENPLAATSEN VAN CAPELLE AAN DEN IJS-
SEL VERKRIJGBAAR IN DE HVC-WEBWINKEL

Steenplaatsen (steenbakkerijen) langs
de Hollandsche IJssel waren er al in de
14e eeuw. Ze fabriceerden kleine bak-
stenen, 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 afge-
lopen. De laatste drie Capelse steen -
plaatsen werden verkocht, de gebou-
wen afgebroken, er kwamen gebou-
wen, straten en parkjes. 
Een kunst werk langs de dijk (aan het

Rinus Terlouwpad), een straatnaam (Couwen hoekseweg) en het be-
schermd dorpsgezicht Oude Plaats, herinneren aan hun bestaan.
De auteurs van dit boek willen de Capelse steenplaatsen in de herinne-
ring 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 bouw -
materiaal, zelfs overzee. De IJssel voorzag in de grondstof, de boerenar-
beiders en hun gezinnen leverden de werkkracht en een paar families met
grondbezit en geld waren de bazen. Totdat maat schap pelijke en techni-
sche 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 maatschap-
pelijk onderzoek over de arbeidsomstandigheden rond 1900 (II), en Ca-
pelse 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 ner-
gens meer aan herkenbare steenplaats Mijnlieff/Den Boer in Capelle-
West (V), en de door familieverhoudingen en overgang naar de Franse
tijd ingewikkelde geschiedenis van de steenplaats Kouwenhoek, waar nu
de gemeente werf 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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