Nieuwsbrief
Jaargang 35, nummer 1 voorjaar 2021

Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel ISSN 2468-7863

HVC NIEUWSBRIEF

De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de HVC ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar.

Website:
E-mail:
Facebook:
Bankrekening:

www.hvc-capelle.nl
info@hvc-capelle.nl
HVC Capelle aan den IJssel
IBAN: NL20INGB0004395118

Eindredactie Nieuwsbrief Jos Specht
In deze aflevering

Van de voorzitter
Jaarverslag 2020
Facebook
Capelse straatnamen: Jacob Revius
Een droevige mare
Van Dam in groenten en fruit en brandstoffen
Vernoem een straat naar Tavenraat!
Samenstelling Gemeenteraad
bij besluit ongevraagd eervol ontslag
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid en ledenadministratie
Lid

HVC bestuur
Mevr. I.M. Camijn-van Kuler
Dhr. H. Leenen
Dhr. E. Steenhouwer
Mevr. A. Swets
Mevr. A. Scheffer

Bij de omslag:
Boerderij aan de Bermweg
Foto: J. de Gier, 1999
.

pag. 3
pag. 3
pag.10
pag.11
pag.12
pag.15
pag.23

pag.30
06 5205 6489
06 8114 8553
06 8352 4732
06 3375 5708
06 5517 5985

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

Met enige schroom presenteert het bestuur het jaarverslag 2020. Het is namelijk onvermijdelijk om niet in herhaling te vervallen. Het COVID-19 virus heeft grote invloed gehad op het reilen en zeilen van de HVC. Bij nagenoeg alle activiteiten en prestaties kan een kanttekening gezet worden vanwege de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van bezoekers en vrijwilligers.

De voornaamste beperking betreft onze musea. Het historisch museum in het
gemaal, het Dief- en Duifhuisje en de Regentenkamer in het Van Cappellenhuis zijn niet geschikt voor de anderhalve meter samenleving en derhalve bijna het hele jaar gesloten geweest voor bezoek.

Daarnaast is het overgrote deel van ons vrijwilligersbestand op leeftijd en valt
dus in de categorie kwetsbaar. Concluderend heeft het bestuur dan ook het besluit moeten nemen om vanaf 12 maart 2020 alle interne en publieksactiviteiten te schrappen als de richtlijnen van het RIVM niet gevolgd konden worden.

In dit jaarverslag focussen we met name op het vele dat wel doorgang kon vinden.
Irma Camijn-van Kuler, voorzitter

JAARVERSLAG HVC 2020

Samengesteld door Huub Leenen, secretaris

Welke activiteiten gingen niet door?

Open Monumenten Dag
In overleg met de gemeente Capelle is eind mei de beslissing genomen de
OMD in 2020 niet door te laten gaan, omdat het niet verantwoord was ruimtes
open te stellen voor een groot publiek waar de anderhalve meter afstand niet
gegarandeerd kan worden. Dit gold voor het museum, het Dief- en Duifhuisje
en de Regentenkamer (die bovendien gerestaureerd werd op dat moment).
De coördinator van de Open Monumentendag is Irma Camijn.

Rondleidingen Regentenkamer
De HVC verzorgt de rondleidingen in de Regentenkamer van het Van Cappellenhuis. Dit jaar werden onder verantwoordelijkheid van de Van Cappellen
Stichting de gordijnen, de portretten van de weldoeners en het goudbehang gerestaureerd, zodat de ruimte grotendeels niet voor publiek toegankelijk was.
Vanwege de beperkende maatregelen heeft de HVC het verdere jaar afgezien
van het geven van rondleidingen. In 2021 hopen we de Regentenkamer in volle glorie weer te kunnen tonen.
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De groep rondleiders bestaat uit Adri de Jonge, Marijke Zeijlemaker en Thea
de Hoog. Er is een vacature voor de coördinator.

Openstelling Dief- en Duifhuisje:
De geplande openstelling van het Dief- en Duifhuisje in de zomermaanden viel
samen met de beperkingen van de RIVM. Het kleinste museum van Nederland
kon daardoor in 2020 niet opengesteld worden, noch konden de rondleidingen
door het Slotpark vanuit het museum georganiseerd worden.
De werkgroep Dief- en Duifhuisje bestaat uit Hans Bolkestein, Wim van den
Bremen, Ruud Kuipers, Corrie Vermaat, Paul Weyling, Cees van Yperen, Aart
Zwijnenburg en Peter Peters (coördinator).
Rondleidingen
Er zijn door de Corona maatregelen geen rondleidingen geweest voor de HVC
gidsen. De rondleidingen worden gecoördineerd door Rob Valk.
Markten
Er waren dit jaar geen markten waar de HVC zich kon presenteren.
De werkgroep bestaat uit Hans Heere, Arie Heuvelman, Ruud Kuipers, Rook
van Wijk en Anna Swets (coördinator).

Wat ging er gedeeltelijk of aangepast door?

Openstelling museum
Het museum aan de Bermweg is tot 12 maart 2020 geopend geweest. Daarna
was openstelling binnen de RIVM-richtlijnen niet meer verantwoord.
Op 3 oktober is er nog één openstelling geweest, die samenviel met een van de
‘draaidagen’ van het gemaal. Voor deze gelegenheid is een special routing
aangebracht om de 1,5 meter te kunnen waarborgen en testen. Deze eenmalige gelegenheid kon door aanscherping van de maatregelen niet herhaald worden.
In totaal bezochten in deze periode 105 bezoekers de expositie.
De werkgroep Exposities bestaat uit Aartje Bernhart, Jos Specht, Anna Swets
en Anneke Scheffer (coördinator).

Beeldbank
De werkgroep Beeldbank komt normaliter vrijwel wekelijks bijeen voor het digitaliseren en opnemen in www.capelleinbeeld.nl van het beeldmateriaal uit de
collecties van de HVC en de Gemeente Capelle. Na de lockdown in maart zijn
de activiteiten nagenoeg gestaakt, omdat de werkruimte niet geschikt gemaakt
kon worden voor groepsgebruik binnen de RIVM-richtlijnen.
In totaal zijn er nu 6015 beschrijvingen va HVC foto’s (CAPHV) in de Beeldbank opgenomen en 4484 gemeentelijke foto’s (CAPGM). Een toename van
156 respectievelijk 184 foto’s.

Onderhanden werk zijn o.a. de opname van de collectie foto’s van gemeenHVC Nieuwsbrief voorjaar 2021 pagina 4

teambtenaar P. Damsteegt en de beschrijving van de collectie Han van Senus.

Via de webwinkel komen met regelmaat bestellingen binnen voor foto’s waarvan de rechten bij de HVC rusten. Deze foto’s worden na betaling van kosten
digitaal geleverd, naast de levering op bestelling van door de HVC uitgegeven
DVD’s.
De werkgroep Beeldbank bestaat uit Bram van Bochove, Eeuwoud Geneugelijk, Rein Kraaij, Hans Rijnders, Anneke Scheffer, Peter Stolk en Paul Weyling. De functie coördinator Beeldbank is vacant.

Wijkfotografen
De HVC volgt de ontwikkelingen in Capelle op de voet met een eigen team
wijkfotografen. Dit team zorgde weer voor een toestroom van fotomateriaal
voor de Beeldbank. Het werk van de fotografen kon Corona-proof doorgaan.
De werkgroep bestaat uit Arjan Uitbeijerse, Bert de Leeuw, Philip Hoogerbrugge, John Smit, Dick Meijdam, Frans Casteleijn, Jos Specht is de coördinator.

Educatie
In het begin van 2020, toen het corona-virus toesloeg, heeft de werkgroep Educatie in overleg met het HVC bestuur besloten om tot nader order te stoppen
met de twee waterprojecten en de workshops op en voor scholen. De werkgroep hoopt in 2021 de activiteiten, mogelijk nog in aangepaste vorm, te kunnen hervatten
Op aanvraag van de Klimopschool is op twee locaties een lezing gehouden
over de geschiedenis van Capelle aan den IJssel. Dit in het kader van het Kinderboekenweekthema ‘En toen?’. De lezing werd verzorgd door Wim van den
Bremen, geassisteerd door Bob Busse. Oorspronkelijk bedoeld als eenmalige
activiteit, is de lezing later uitgeschreven om ook aan andere basisscholen aan
te bieden als nieuw product van de HVC.
De werkgroep Educatie bestaat uit Wim van den Bremen, Ton van Delft, Cobie Eppenga, Gert Groenendijk, Ruud Kuipers, Jan Kwakernaak, Anita Meyer, Kees
Molenaar, Arie Nobel, Peter Peters, Irja Verweijen, Cees van Yperen, Corrie
Vermaat, Johan Witkam, Rob Valk, Anneke Specht, Ans de Koning en Bob
Busse (coördinator)

Stamboomcafé
Het stamboomcafé heeft dit jaar tweemaal plaats gevonden in de bibliotheekruimte van de Vijverhof. Het café mag zich in een warme belangstelling verheugen, maar kon o.a. door de aangescherpte toegangsmaatregelen van de Vijverhof de rest van het jaar geen doorgang meer vinden. De werkgroep Stamboomcafé bestaat uit Anna Swets en Anneke Scheffer (coördinator).
Bibliotheek en Depot
Tussen de twee lockdowns is er op de maandagmiddagen gewerkt in het depot
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aan documentatiemateriaal dat nog verwerkt moet worden. Ondanks de sluiting hebben wij toch veel nieuwe aanwinsten binnengekregen: 1) plastic klepper/ratel = reclameobject van Alcom 2) foto’s gymnastiekver. CGV 1912 van
Hans Rijnders 3) persoonsbewijs, aanstellings- en legitimatiebewijs luchtbescherming en vrijstelling vordering van rijwielen tnv. Leendert
Delwel 4) groen email koffiekan, maatbeker, snijbonenmolen en rekje zand,
zeep,soda Fam. T.Smit 5) schilderij op hardboard ‘Gezicht op scheepswerf
Vuijk’ (zie Nieuwsbrief nr 4/2020) 6) ‘De Blauwe Lijn’ – touw + 2 rondjes
met afbeelding van Johan van Veen bij de onthulling van het borstbeeld (zie
Nieuwsbrief nr 4/2020) 7) kaart voor een radio-ontvangtoestel 1967/68 tnv.
J.v.d. Kraan 8) gids voor locaal rijkstelefoonnet Capelle a/d IJssel 1941 9) jubileumtegel personeelsver. ‘De Roode Haan’ 1955-1990 met afbeelding dorpskerk met brandweer in de toren 10) ‘Wie was er koning, de klant of ik’ – vriendenboek tgv. het afscheid in 2000 van Maarten de Koning, autobedrijven. Depothouder is Aartje Bernhart.
ICT en - onderhoud
De HVC is in toenemende mate afhankelijk van haar ICT-omgeving, vooral
voor de Beeldbank, en de daar opgeslagen fotocollectie. Ook het toegenomen
gebruik van gebruikers via de web omgeving vraagt meer van onze hard- en
software. We mogen ons daarbij gelukkig prijzen de deskundigheid voor het
beheer in eigen gelederen te hebben.
Dit jaar werd de ICT-omgeving opnieuw in kaart gebracht, met de daarbij behorende afschrijf- en vervangingstermijnen, en werden potentiële risico’s in
kaart gebracht. Naar aanleiding van uitval van een van de cruciale onderdelen
in deze omgeving, werd overgegaan tot preventieve vervanging van soortgelijke componenten.

Klussenteam en Beheer
Het klussenteam bestaat uit Adri Kok, Wouter van de Heuvel, Rook van Wijk,
Nico Feijnenbuik, Arie Heuvelman, Rob Valk en Cees van Yperen (coördinator).
Het Beheer van de musea is in handen van Ruud Kuipers (Historisch Museum)
en Cees van Yperen (Dief- en Duifhuisje).

Welke activiteit kon wel doorgang vinden?

* De HVC werd uitgenodigd om haar visie te geven op (her)ontwikkelingsplannen, zoals het Rivium, en het terrein van de Johannahoeve.

* Paul Weyling en Jos Specht verleenden namens de HVC medewerking aan
het projectplan standbeeld Dr. Ir. Johan van Veen (ontwerper van de Deltawerken) van Stichting Blauwe Lijn, welk borstbeeld op het Raadhuisplein tegenover Dorpsstraat op maandag 28 september 2020 is onthuld. Bij deze gelegenheid verscheen het boekje ‘Het water geeft en neemt’.
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* Boek 75 jaar Vrijheid
De HVC verleende in de persoon van Paul Weyling medewerking aan de verhalenbundel ’75 jaar Vrijheid – 75 verhalen’, een uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

* HVC Nieuwsbrief
Voor leden, donateurs en belangstellenden verscheen weer 4x de Nieuwsbrief
HVC, onder redactie van Jos Specht.

* IJssel en Lekstreek
Tenminste maandelijks verschijnt in de IJssel- en Lekstreek een artikel van de
hand van Wim van Bremen, over bijzondere feiten in de geschiedenis van Capelle.

* Paul Weyling leverde een bijdrage aan over ‘Woonoord IJsseloord‘
voor ‘Onze Indische buurten’ , een boek over de geschiedenissen van meer dan
90 Indische buurten die sinds 1869 in Nederland zijn ontstaan.

* Expositie
Capelle in oorlogstijd:
Paul Weyling was betrokken bij het samenstellen van de expositie ‘Capelle in
oorlogstijd’. Het lag in de bedoeling dat deze kleine expositie ter gelegenheid
van 75 jaar bevrijding vanaf 9 april 2020 getoond zou worden in achtereenvolgens een autobus van de Vrijheid-expres, het gemeentehuis en de bibliotheek.
Helaas gooide het coronavirus roet in het eten.
Aquapelle:
Anneke Scheffer en Paul Weyling verzorgden de expositie ‘Zwemmen tussen
De Roerdomp en Aquapelle’, een fototentoonstelling over de geschiedenis van
de zwembaden in Capelle aan den IJssel, die ter gelegenheid van de opening
sinds 16 oktober 2020 wordt getoond in het nieuwe sportcomplex Aquapelle
aan de Alkenlaan 85.

* Website
De HVC beheert een druk bezochte website, waarop o.a. alle in de nieuwsbrieven gepubliceerde artikelen zijn opgenomen. De website wordt veel geraadpleegd voor informatie over de geschiedenis en de inwoners van Capelle.
Peter Stolk treedt op als webmaster

Bestuur en verenigingszaken

Het bestuur heeft in 2020 één wijziging ondergaan in de personele bezetting.
In de bestuursvergadering van 13 mei namen we afscheid van Jos Specht, die
zijn bestuurslidmaatschap beëindigde. We zijn Jos zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid, secretaris en voorzitter van onze Vereniging.
Een afscheid in de Algemene Leden Vergadering was helaas niet mogelijk
door het niet doorgaan van de ALV.
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Jos zal zich voor de HVC blijven inzetten als redacteur van de Nieuwsbrief en
als lid van werkgroepen. De positie van Jos als secretaris werd intern vervuld
door Huub Leenen, bestuurslid.

Er is één vacature, voor een algemeen bestuurslid, die in 2021 ingevuld zal
worden. Het bestuur kwam 9 maal (digitaal) bij elkaar.
Voor de uitvoering van de taken werkt de HVC met werkgroepen, elk met een
eigen coördinator. In de werkgroepen zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief betrokken bij een veelvoud aan activiteiten. De vereniging telt 545 leden, Er
kwamen 30 nieuwe leden bij maar er vielen 29 af door overlijden, verhuizing
of bedankjes.

De jaarrekening 2020 is door het bestuur goedgekeurd in haar (digitale) vergadering van 13 januari 2021. De kascommissie, bestaande uit Peter Peters en
Jan Pieters, keurde de door de penningmeester gegeven verantwoording goed
op 16 februari 2021.

Omdat ook in 2021 geen fysieke Algemene Ledenvergadering mogelijk is
treft u, evenals vorig jaar, een brief aan met het verzoek aan om te reageren
wanneer U vragen en/of op- of aanmerkingen heeft op het financieel overzicht
en het jaarverslag (bijgevoegd in deze Nieuwsbrief).

Kengetallen
(met * gemerkte resultaten zijn rechtstreeks beïnvloed door COVID/RIVM)
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De prestaties over 2019 waren tot tevredenheid van de gemeente, en werden
vastgesteld zonder aanpassing van de reeds verstrekte subsidie. De aanvraag
subsidie 2021 werd ook gehonoreerd.

De basis van de subsidieverstrekking door de gemeente Capelle aan den IJssel
wordt gevormd door een aantal prestatie afspraken. In 2020 zijn de prestatieafspraken met gemeente bijgesteld, vooral in kwantitatieve zin. De hierboven genoemde kengetallen geven de resultaten weer van de verschillende activiteiten
in 2020.

Over 2020 zijn aanvullende brieven gekomen van de gemeente over de effecten van het COVID-virus op de dienstverlening en de prestaties, en de mogelijke vermindering van de subsidie indien activiteiten niet, deels of anders werden gerealiseerd. Hierover is ook contact geweest tussen bestuur en ambtenaren.

De HVC legt verantwoording van haar prestaties af in dit jaarverslag en de bijbehorende financiële rapportage en zal subsidies voor activiteiten die geen
doorgang konden vinden, zoals de Open Monumenten Dag, terugbetalen met
inhouding van de gemaakte kosten.
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FACEBOOK

Wekelijks wordt op de Facebook - pagina van de Historische Vereniging
aandacht besteed aan een historische opname uit de Beeldbank. Die pagina werd in 2020 maar liefst bijna 100.000 keer bekeken.

Al in januari van het vorig jaar werden de hoogste ‘kijkcijfers’ behaald door
een foto. Eén vanuit het gemeentelijk fotoarchief waarover de HVC het beheer
voert en één uit eigen archief.

Hieronder zijn de twee betreffende foto’s afgebeeld:CAPGM-3215 (deze foto
werd 8538 keer bekeken)

Het complex van politie- en brandweer Capelle aan den IJssel aan resp. Slotlaan 119 en 121. Het linkerdeel betreft het politiebureau, rechts de brandweerkazerne. De foto is genomen vanaf de flat aan de Merellaan, kort voor de officiele opening van het complex 8 december 1980 door de staatsecretaris van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, Henk Koning (1933-2016). Uiterst links
de flat aan de Herman Gorterplaats. Op de voorgrond de T-kruising
Slotlaan/Merellaan. Rechts van de brandweerkazerne de Abram van Rijckevorselweg. Datering:12/1980.
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CAPHV-2381-2
(deze foto werd
maar liefst 14.738
keer bekeken)
Gezicht op de Algeraweg in noordelijke richting,
gezien vanaf de toren van de Algerabrug en rechts de
flats aan het Valeriusrondeel.
Datering:19771979

CAPELSE STRAATNAMEN: JACOB REVIUS

De burgemeesterszoon Jacob Revius, geboren in Deventer, was een Nederlandse predikant, dichter, vertaler en (kerk)historicus.

In 1591, nadat de Spanaarden de stad Deventer hadden overmeesterd, verhuisde hij met zijn ouders naar Amsterdam waar hij opgroeide. Hij studeerde in
Leiden en was regent van het Statencollege, het internaat voor theologiestudenten die met een beurs studeerden.
Later keerde hij terug naar Deventer als
predikant. Hij werkte er mee aan de Statenvertaling - de eerste, officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling -.

Revius is een van de weinige 17e eeuwse
dichters wiens werk ook nu nog wordt gelezen en gezongen. In het Liedboek voor
de Kerken zijn 7 gedichten van hem opgenomen, waarvan het bekendste gedicht
is Hy droegh onse smerten.
In veel plaatsen zijn straten naar hem vernoemd. In Capelle het Reviusrondeel.

Bron: Wikipedia
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EEN DROEVIGE MARE GING DOOR CAPELLE
Uit: Onderzoek en Bijvangst

Met het zoeken naar berichten en aangeboden advertenties in vergeelde edities van de Rotterdamsche Courant (1738-1867), beginnend of eindigend met
de plaatsnaam Cappelle op d’ Yssel, vonden we in een aangeleverde kopie
het verslag van een zeer ernstig ongeval dat ongetwijfeld diepe indruk bij de
Capelse bevolking zal hebben nagelaten. Een echtpaar kwam om het leven
waardoor hun drie kinderen wees werden. Voortaan waren deze trieste jongelingen op hun grootmoeder aangewezen die hun opvoeding op zich nam. Dit
werd mogelijk gemaakt door de inspanningen van voornamelijk mede-plaatsgenoten. Zij wisten in korte tijd de daarvoor noodzakelijke gelden met gulle
hand bijeen te brengen.

Het was na de werkdag op zaterdag 15 februari 1840 dat een echtpaar, wonend
nabij de steenovens van De Oude Plaats, er die avond met een vaarschouw op
uit trok om met de aankomende lente in het vooruitzicht de eerste voorbereidselen voor hun volkstuin te treffen. Doch, tijdens de vaartocht op de buitenvijver van het Slot met een schouw boordevol mest, schepte deze zoveel water,
waardoor die zonk en beiden verdronken.

Bekend uit de overlijdensaangifte is dat zij huis no.53 bewoonden en hun levenseinde ‘In de nabijheid van het zelve’ vonden. Na inzage van de Kadastrale minuut kaart, de Aanwijzende Tafel der grondeigenaren van 1832 en het document ‘Capelse huisnummers 1807’ van HVC-lid Ger Mulder is aannemelijk
dat het genoemde huisje dichtbij het later gebouwde pand stond, dat eens als
Raadhuis werd gebruikt en zich nog altijd op Dorpsstraat 3 bevindt. En het kan
Schets uit 1843 van kunstschilder Johannes Tavenraat (1809-1881) van Sloteiland en de
directe omgeving. (Rijksmuseum Amsterdam)
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bijna niet anders dan dat
zij de mest hadden gehaald op de oude boerderij aan de later aangelegde Wilhelminastraat
met als huisnummer 1.
Vandaar wilden zij de
mest via de buitenvijver
naar hun daaraan liggende akker brengen.

Wie zich het lot van de
drie verweesde kinderen De reconstructie van de Raadhuisstraat met rechts de woning aan de Raadhuisstraat 10. Links de boerderij van
aantrokken waren niet
Leendert en Marius Kool, Wilhelminastraat 1.
de minsten uit de samenleving, hetgeen duidelijk werd uit een artikel in de Rotterdamsche Courant van 20 februari 1840:

‘Cappelle en het Slot te Cappelle op d’IJssel den 15 februari 1840’.
Heden avond ten 8 ure ging Pieter Vuik, Werkman binnen deze Gemeente, met
zijne Huisvrouw, Baatje Oostrum, in eene schouw, beladen met varkensmest,
naar het stukje land, door hen gehuurd tot teling van aardappelen, ten einde op
den laatste avond der week, buiten verzuim van zijn daggeld, bij het maanlicht,
hun gehuurde land te bemesten. Zij hadden hunne drie Kindertjes, het een oud
2 jaren 9 maanden, het tweede 1 jaar 8 maanden en het derde oud 3 maanden,
aan de zorg van hunne bejaarde Moeder, ten hunnen huize inwonende, toevertrouwd, doch zonder na verloop van den daartoe bestemden tijd terug te keren;
waarop het noodig onderzoek gedaan zijnde, al spoedig bleek, dat zij naauwelijks ter halver wege, of slechts 10 minuten afstand van hunne woning gevaren
waren, toen deze schouw (vermoedelijk door te grooten last) is gezonken, en
beide Man en Vrouw ter dezer plaats, in elkaars armen vastgekneld, zijn verdronken. Dusdanig werden twee brave arbeidzame Menschen, waarvan de
Man 32 en de vrouw 27 jaren hadden bereikt, die elkander teeder beminden, op
het onverwachtst aan hunne behoeftige, door hen onderhouden wordende Moeder, en tevens aan de opgemelde arme onnoozele Kindertjes door den dood ontrukt, voor welke zij tot dusverre een eerlijk stuk broods door noeste vlijt verdienden, doch welke thans ouderloos en in de diepste armoede gedompeld zijn.
Mogt het vernemen van deze treffende gebeurtenis ook eenige Menschenvrienden opwekken om hunne mildadige hand voor deze arme Grootmoeder en
Weezen te openen, zoo zullen de Ondergeteekenden zich gaarne met ontvangst
daarvan belasten, en zulks tot het beste einde voor deze ongelukkige slagtoffers aanwenden’.
D. KLEY, Burgemeester,
C. A. VAN SCHAGEN, Predikant,
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G. KLEY, Apotheker, op de Hoogstraat
naast de Valkensteeg, L 224, te Rotterdam.

We zagen dat dit echtpaar onverwachts verdronk waardoor hun kinderen als
weesjes achterbleven. De man, die op 23-01-1808 te Nieuwerkerk op d’IJssel
werd geboren, en de vrouw, geboren te Capelle op d’ IJssel op 02-12-1812,
waren alhier op 5 maart 1836 in het huwelijk getreden. Het beroep van de
bruid was op dat moment naaister en dat van de bruidegom schippersknecht.
Waarschijnlijk zijn beiden hierna op de steenplaats ‘De Oude Plaats’ gaan werken. Grond hiervoor is de geboorteaangifte te Capelle van hun eerste kind, genaamd Gerritje, dat op 21 april 1837 in huis no. 55 het levenslicht zag. Exact
dertien maanden later werd het tweede kind Cornelis eveneens in dit huisje geboren en op 9 november 1839 kwam dochter Anna Maria ter wereld te Capelle in huis no. 52.
Wat voor deze weeskinderen na het overlijden van hun ouders is gedaan, stond
na negentien jaar in de Rotterdamsche Courant van 23 februari 1859:

‘Weldadige Landgenooten!
Het was in de maand Februarij des jaars 1840, dat uwe hulp ook door middel
van deze Courant werd ingeroepen voor drie Arme Weezen, wier Vader en
Moeder, voornemens zijnde om in den laten avond mest naar hunnen akker te
brengen, door het zinken der Schouw in elkanders armen zijn verdronken. Van
vele kanten werden gaven tot leniging van het lot dezer Weezen bijgedragen.
Het totaal bedrag door wijlen des ondergeteekenden Vaders bijeen verzameld
en in fondsen belegd bedroeg f 2816.90. Hoewel nu zeer velen van hen die
hiertoe in der tijd hebben bijgedragen of mede hielpen inzamelen, zijn overleden, of anderen zich hunne meestal in het verborgen gedane gift niet meer zullen herinneren, achten de Ondergeteekenden zich toch verpligt te vermelden
dat uit deze som met de renten deze drie Kinderen, het eene 3 jaren, het andere 18 maanden en het jongste 13 weken destijds oud, ter dezer plaats bij hunne Grootmoeder zijn besteed, waar zij, hoewel in nederige stand, toch rein en
ordentlijk zijn opgekweekt, het lager Onderwijs geregeld genoten, in Meisjes
Handwerken geoefend en in de Godsdienst hunner Ouders onderwezen zijn tot
dat in het jaar 1858 de jongste dezer Weezen is overleden en de twee oudsten
in het Huwelijk zijn getreden, aan wier Echtgenoten thans de laatste rekening
dezer gratis gevoerde Administratie en Verzorging door de Ondergeteekenden
bij opvolging van wijlen hunnen Vader is overlegd, met een batig Saldo van f
1702.38, in tegenwoordigheid van Heeren Burgemeester en Pedikant dezer
Gemeente. Waarvan onder herhaalden dank van de beweldadigden aan de edelen en onbekende Gevers van voor 19 jaren aldus wordt kennis gegeven.
Cappelle op d’IJssel
G.KLEY.
den 18 Februari 1859.
D. C. KLEY.
Kees Klomp
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VAN DAM IN GROENTEN, FRUIT EN BRANDSTOFFEN
TUSSEN BAKKERIJ EN POSTAGENTSCHAP

In het voorjaar van 1927 vestigde de in Lekkerkerk geboren en in Kralingseveer getogen groente- en brandstoffenhandelaar Dirk van Dam
(1888-1974) zich in een pand aan de Capelse zijde van de IJsselmondselaan, de toenmalige grens tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en
Rotterdam en de kade tussen de Ketenschepolder en de polder Kralingen.

Op de dag dat Dirk van Dam met zijn gezin en handel aan de IJsselmondselaan
73 neerstreek, had het pand al aan verschillende bakkers onderdak geboden.
De eerste was broodbakker Arie van der Waal (1876-1961), die in het najaar
van 1897 hier voor zichzelf begon na een gedegen opleiding bij meesterbroodbakker Cornelis Schouten Jzn. (1856-1917) aan de Nijverheidstraat 289
in Keeten (Capelle-West).

Van der Waal werd in augustus 1900 opgevolgd door broodbakker David Bijl
(1873-1960), die in april 1911 zonder zijn gezin naar Canada vertrok, terwijl
zijn vrouw Evelijntje Vogelezang (1879 - 1953) met de kinderen naar Krimpen
aan den IJssel verhuisde om man en pa later te volgen naar het noorden van
Noord-Amerika. In september 1911 vestigde zich opnieuw een bakker in het
huis en bakkerij aan ‘de Laan’: Cornelis Jan van der Heijden (1886-????) die
het in november 1915 voor gezien hield. De volgende gebruiker was banketbakker Gerardus Zuijdam (1876-1922), hij kwam in juni 1916 maar hield het
kort en vertrok alweer in april 2017. Na vermoedelijk een periode van leegstand werd het tot dan toe ‘bakkerspand’ in mei 1920 betrokken door landbou-

Deel van een historische kaart uit
1899 met van boven naar beneden
in rood de IJsselmondselaan, tot
1 augustus 1941 de
gemeentegrens tussen Rotterdam en
Capelle aan den
IJssel.
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wer Arie van Wingerden (1877 - 1949) die op 1 maart 1921 gezelschap kreeg
van slachter Jacob Ruijs (1899-1964) en op 1 augustus 1922 van koetsier Jacob Bijl (1896 - ????).

Eind
november
1922
vestigde
banketbakker Dirk
Bakker (1892 1980) zich op IJsselmondselaan 73,
waar hij nog even
Tekeningen van de oude en nieuwe toestand van de voorgevel
genoegen moest
nemen met de aan- van IJsselmondselaan 73 (later 248), uit de bouwtekening bij de
aanvraag voor de bouwvergunning van 3 augustus 1923.
wezigheid van Van
Bewerkt door Cees Hartmans.
Wingerden - die
begin januari 1923
naar Hillegersberg vertrok - en Ruijs en Bijl. Na het vertrek van de laatste twee
in juli 1923, vroeg Bakker op 3 augustus 1923 aan het gemeentebestuur van
Capelle aan den IJssel hem vergunning te verlenen voor ‘het verbouwen van
zijn woonhuis in een winkel-woonhuis’. Het bouwplan werd door B&W op
22 augustus 1923 goedgekeurd waarbij de eis werd gesteld dat een en ander op
1 oktober 1923 moest zijn afgerond. Een onbekende aannemer kreeg daarna
opdracht ‘de kleinste van de twee woonkamers te verbouwen tot een winkel
met een vloeroppervlakte van iets meer dan 13 m2 met een groot winkelraam
en een eigen toegang.’ Dirk Bakker liet hiermee zien vertrouwen te hebben in
de toekomst. Niet in de laatste plaats omdat de gemeente Capelle aan den IJssel in de eerste helft van de jaren ’20 van de vorige eeuw - onder de verwarrende naam ‘Uitbreidingsplan West l’ - startte met de bouw van een nieuwe wijk,
de huidige door Capels grondgebied omsloten Rotterdamse wijk Kralingseveer. Het liep echter anders. Bakker kon het als eigen baas, ondanks de groei
van het aantal potentiële klanten, niet bolwerken. Toen een faillissement niet
meer was af te wenden hield het hier voor hem in het najaar van 1925 op.

Dirk van Dam
Na een poosje leegstand werd het woon-winkelpand aan de IJsselmondselaan
73 (later hernummerd in 248) in gebruik genomen, het is al eerder genoemd,
door groentehandelaar Dirk van Dam, die ook, en dat betrof dan vooral de wintermaanden, handelde in brandstoffen. Deze zoon van scheepmaker Arie van
Dam (1858-1930) en Wilhelmina Christina van Holten (1856-1933), paste eigenlijk wel in het rijtje na de minstens vijf bakkers die hier korte of langere tijd
bivakkeerden. Dirk was zijn loopbaan, net als de hierboven genoemde Arie
van der Waal, eveneens begonnen bij broodbakker Cornelis Schouten, die in
1898 op de ‘Tentoonstelling van Bakkerij, Maalderij en Kookkunst’ in Den
Haag de hoogste bekroning kreeg voor zijn bruinbrood en zich sinds 31 augustus 1900 van Koningin Wilhelmina zelfs ‘Hofleverancier’ mocht noemen. Het
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werk als bakker deed Dirk daar met veel inzet en
plezier. Geplaagd door gezondheidsproblemen
moest hij noodgedwongen omzien naar ander
werk. Als zovelen kreeg hij te kampen met typische bakkersziekten zoals astmatische klachten,
puur het gevolg van meelstof en de warme atmosfeer in de bakkerij. Hij hield er wel een mooi getuigschrift aan over – ‘Ondergeteekende verklaart
dat D. van Dam gedurende tien jaar bij hem is
werkzaam geweest, dat hij zich steeds als een bekwaam en ijverig vakman, oppassend en eerlijk,
heeft leeren kennen. Kralingscheveer, maart 1919.
C. Schouten’ - en stevige verkering met Sien la
Brijn (Clasina Alida, 1897-1974), een meisje uit
Briefhoofd van meesterDelft dat later zijn vrouw zou worden. Hij ontmoette haar toen hij voor een zieke collega van broodbakker Cornelis Schouten, tien jaar de werkgever
bakker Schouten inviel in een bezorgwijk in Rotvan Dirk van Dam.
terdam-Centrum en zij als dienstertje van de familie Wallach, de bekende portretfotograaf van de
Goudschesingel, het brood aanpakte. De vonk sloeg direct over tussen hem en
deze telg uit een oude Franse Hugenotenfamilie. Het gedwongen vertrek bij
bakker Schouten betekende ook tegelijkertijd de start van de groentehandel
Van Dam. Begonnen werd met het in Kralingseveer en wijde omgeving uitventen van verse sla. Dit gebeurde per kruiwagen vanuit de schuur bij de ouderlijke woning aan de Rotterdamse zijde van de IJsselmondselaan (huisnummer. 214/5). Deze kropsla werd rechtstreeks bij tuinders aan de ’s-Gravenweg
ingekocht. ’s Winters, als er geen verse groenten waren, werd gehandeld in
‘sloffen’, bruinkool geperst in de vorm van een broodje. Er werd flink aangepakt en geleidelijk aan konden de zaken en het assortiment worden uitgebreid
en de kruiwagen vervangen door een handkar.

Achter de toonbank en langs de weg
Woensdag 12 juli 1922 trouwde Dirk in Delft met zijn Clasina, waarna het jonge paar zich aan de Capelse kant van de IJsselmondselaan vestigde op nummer
100. Vier jaar later werd dit onderkomen verwisseld voor een woning met een
‘pakhuisje’ aan Da Costastraat 70 (na de annexatie door Rotterdam in 1941
Buffelstraat 70). Het verblijf daar zou slechts van korte duur zijn. In 1927 werd
opnieuw verhuisd, nu naar het leegstaande bakkerspand aan de IJsselmondselaan 73, later hernummerd in 248. Dirk was bijzonder trots dat hij juist dit
pand kon betrekken. Hij had hiervoor in zijn jeugd - toen 9 jaar oud - de heipalen de grond in zien jagen en de bouw van begin tot eind gevolgd. Een feit
waaraan hij zijn omgeving regelmatig wenste te herinneren. Vanaf ongeveer
deze tijd, Dirk had nu een behoorlijke schuur met een stal, ging hij met zijn
handel op pad met paard en wagen. Zo kon de actieradius worden vergroot.
Zijn vrouw Sien, die inmiddels moeder was van Mientje (Wilhelmina HendriHVC Nieuwsbrief voorjaar 2021 pagina 17

ka, 1923-2019) en Gilles (Gilles
Corneille Jacques, 1925-1972),
deed de winkel. Het assortiment
was naar huidige maatstaven gemeten vrij beperkt en werd vooral
door het seizoen bepaald, hoewel
‘plat glas’ inmiddels zijn intrede
had gedaan en dus niet alles meer
rechtstreeks van de koude grond afkomstig was. In de grote steden,
waar het bezit van een eigen tuin Werkoverleg, rechts Dirk van Dam, links zijn
zoon Arie.
om groenten te verbouwen steeds
minder voorkwam, waren groenteboeren zoals Dirk van Dam redelijk succesvol, zo ook in de nieuwbouw aan de
Capelse kant van de IJsselmondselaan, het ‘Uitbreidingsplan Capelle West I’,
het huidige Kralingseveer. Net als de vele warmoeziers, die in de jaren twintig
en dertig bij gebrek aan afzetmogelijkheden via de veiling hun eigen verbouwde producten zelf aan de man probeerden te brengen.

Arie van Dam voor de winkel, achter de handwagen en in de kolenopslag aan de
IJsselmondselaan.

Een ouderwetse gewoonte
Bijna elke morgen gingen Dirk en Gilles om een uur of vijf met de handkar of
paard-en-wagen op weg naar de groothandelsmarkt op het Noordplein te Rotterdam om inkopen te doen. Na terugkeer werd er eerst gegeten om daarna de
gehele dag te venten. Tenslotte moesten bij Van Dam aan het einde van de dag
ook de paarden nog worden verzorgd en werden er na het avondeten nog regelHVC Nieuwsbrief voorjaar 2021 pagina 18

matig kolen bij klanten afgeleverd. Vrije tijd bleef er weinig over. Om die redenen zag Gilles niets in het vak van groenteboer, noch dat van kolenboer. Op
de ambachtsschool leerde hij voor timmerman, om daarna als zodanig bij de
machinefabriek en scheepswerf van Marckmann aan de Nijverheidstraat aan
de slag te gaan. Zijn jongere broer Arie (1928-2000), was heel wat enthousiaster en ging in het voorjaar van 1942, direct na de lagere school, bij zijn vader
aan de slag. Dat wil zeggen officieel in loondienst, want net als zijn broer en
twee zusters had hij zodra hij de handen uit de mouwen kon steken zijn steentje in het bedrijf moeten bijdragen. Dit was het lot van de meeste kinderen
wiens ouders hun brood ‘achter de toonbank of langs de weg’ verdienden. ‘Ik
ben als groenteboer geboren,’ zo vertelde Arie van Dam vaak. ‘Ik begon de
dag altijd met een ouderwetse gewoonte, namelijk door het drinken van een
geklutst ei met een scheut cognac. ’s Morgens moest je altijd om vier uur je
bed uit, dus dat deed je zo scherp mogelijk. Je had daarom geen tijd om te eten.
Volgens mijn moeder sloot dit recept je maag af’.

‘Je kan zo’n auto nooit eens een klopje op de schouder geven’
De crisis van de jaren dertig, een hele moeilijke tijd, kwam men aardig door.
Dat gold ook voor de tweede wereldoorlog. In de oorlogsjaren was Dirk, bij
weinig handel, regelmatig in de bakkerij van zijn vriend Willem van der Sluijs
(1895-1975) te vinden. Daar aan de Zebrastraat 36 (voor de annexatie door
Rotterdam in 1941 Bilderdijkstraat 36) bakte hij dan graag roggebrood, zijn
specialiteit en zijn hobby. Het bakkersvak bleef hem nog altijd trekken. Bij
Van der Sluijs mocht hij boven de ovens, als er een dag in de regen was gevent, ook altijd zijn manchesterwerkpak te drogen leggen. Zo was de ene
vriendendienst de andere waard. Zowel vader Dirk als zoon Arie hadden ieder
hun eigen wijk. Vader reed die met een paard-en-wagen, waarvan het paard
naar zijn vrouw Clasien was vernoemd. Het ‘hitje’ voor de wagen van Arie,
die voor die tijd met de handkar op pad ging, luisterde naar de naam Nelly,
naar Neeltje Hoogerwaard, de hulp in de huishouding. De wijk van Arie was

Gilles van Dam
voor de groentewagen.
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zo omvangrijk dat zijn zus Netta (Antoinetta Catharina, 1932-2018) vaak met
hem mee op pad ging, hoewel zij soms ook in de winkel werd ingezet. Een
kleine vrachtwagen kwam er pas ruim na de oorlog. Dit gebeurde na de behouden thuiskomst van Gilles uit Nederlands-Indië, waar hij had gediend als
dienstplichtige. Nu zou hij voortaan thuis de gelederen komen versterken. Gilles hield het echter snel voor gezien in Kralingseveer en vertrok naar Rotterdam-West, waar hij een eigen groentehandel begon. De vrachtauto was toen
voor Arie, zijn vader hield het net als voorheen bij zijn paard. Hij vond de auto
maar niets. ‘Het is erg makkelijk en je zit droog. Maar je kan zo’n auto nooit
eens een klopje op de schouder geven,’ vond hij. Hij hield ontzettend veel van
zijn paarden, volgens dochter Mientje, die zelf niets liever deed dan haar vader
na schooltijd opzoeken om het paard te mennen.

Beëindiging kolenhandel
Arie trouwde in oktober 1954 met de aan de ’s-Gravenweg geboren Magda
Hoogendoorn (Maggeltje, 1931-1998), een familienaam met een bekende
klank in Capelle en wijde omgeving. Het jonge paar trok bij vader en moeder
Van Dam in. De zaken gingen als vanouds verder, maar nu ook met Magda in
de winkel. Dirk en Sien, inmiddels een dagje ouder geworden, besloten op 23
maart 1959, zij waren toen respectievelijk 70 en 61 jaar oud, een punt te zetten
achter het zaken doen en het bedrijf officieel aan Arie en Magda over te dragen. In eerste instantie bleef de woonsituatie zoals die was, maar in de herfst
van 1967 verhuisden Dirk en Sien naar ‘De Rozenburcht’. Mede door dit vertrek naar Capelle werd het mogelijk de winkel in het pand, waar ze tot dan met
beide gezinnen hadden gewoond, te vergroten en te moderniseren. Een ingreep
die eind 1967 met een feestelijke heropening werd gevierd.

Ook het erf achter de woning ging toen fors op de schop. Al een paar jaar eerder was door de komst van het aardgas als nieuwe energiebron een punt gezet

Magda van DamHoogendoorn in
de winkel.
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Stevige paachter de daardoor niet meer rendabepieren zak
le kolenhandel. Dit mede tot opluchmet een inting van de buren die ook last hadden
van de stofwolken als vanaf de vracht- houd van 1/5
mud kolen
wagen van Arie en Leendert van Herk
(20 liter).
kolen in de opslag werden gestort.
Ook onder droge en winderige weersomstandigheden - in de bloeitijd lag
op het erf achter de woning en de winkel wel drie à
vier ton aan kolen opgeslagen – was er weleens sprake van stofverspreiding. Echter elke herinnering aan
de stofoverlast werd door een op de plaats van de
kolenopslag prachtig aangelegde tuin al heel vlug
uitgewist.

Postagentschap
Begin 1969 werd in de winkel, waar men inmiddels ook kruidenierswaren verkocht, ruimte vrijgemaakt voor het onderbrengen van een postagentschap, dat
tot 31 januari 1969 in de tabakszaak van Willem Oorschot (1905-1989) aan de
IJsselmondselaan 370 was gevestigd. Het postkantoortje was niet alleen voor
de bevolking van Kralingseveer van betekenis, maar ook voor de bewoners
van de ’s-Gravenweg en het bedrijfsleven aan de Schaardijk en de IJsseldijk
van belang. Onder druk van de concurrentie, die werd ondervonden van de op
18 oktober 1968 geopende ‘Cash and Carry’-supermarkt ‘De Schuur’ van de
familie Groenewegen op het terrein van verhuizer Jan Lubbers aan de ’s-Gravenweg, op zo’n honderd meter van de IJsselmondselaan, was de groentehandel geleidelijk teruggelopen. De afzet beperkte zich inmiddels tot een klein
aantal vaste klanten en een beetje eigen gebruik. Het was de moeite niet meer
om naar de groothandelsmarkt op het Rotterdamse Noordplein te gaan. Arie
staakte de bezorging van groente en fruit rond 1988, toen hij een versleten
heup moest laten vervangen door een kunstexemplaar. Daar waar eerder zijn
Magda van Dam-Hoogendoorn, Dirk van Dam en
Sien van Dam-la Brijn met
dochters c.q. kleindochters
Tineke en Anja achter de
toonbank na de feestelijke
heropening van de winkel in
1967.
Fotoverbetering:
Cees Hartmans.
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medewerkster Rina Neven
(Goverina, 1950) en de
dochters Tineke (Clasina
Alida, 1957) en Anja (Johanna, 1960) achter het
loket hadden plaats genomen, was het nu Arie zelf
die het postkantoor bemande. Dat was best even
wennen voor de man die
altijd zo vrij als een vogel
‘langs de weg had gelopen’. Hoewel de winkelverkoop al op 29 februari
1992 was gestaakt - twee
roofovervallen deden, zeker voor Magda, letterlijk Arie van Dam voor zijn Volkswagen Pick Up t.h.v. Bufde deur dicht - bleef het felstraat 109, in de Capelse tijd van de wijk Da Costastraat geheten.
‘PTT-steunpunt Kralingseveer’ nog tot 29 juli
1993 geopend. Arie van Dam had best nog langer door willen gaan, maar het
was de PTT, die het postagentschap in 1990 al had willen opheffen en nu het
bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd op 10 augustus 1993 aangreep
om het postkantoortje alsnog definitief te sluiten. De sluiting werd door de inwoners van Kralingseveer als een groot gemis ervaren. Niet alleen omdat men
nu voor post- en geldzaken voortaan was aangewezen op het 2 kilometer verderop gelegen postagentschap aan de Doormanstraat in Capelle-West, ook de
gezellige babbel met de Van Dammetjes’ werd gemist.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
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- Bouwvergunningen 136 (1923) en 261 (1925).
- Mevr. W.H. Oudenaarden-van Dam (2011).
- Mevr. J. Sparreboom-van Dam (2011).
- Kralingsche Courant d.d. 24 juli 1993.

Foto’s:
- Collecties mevr. W.H. Oudenaarden-van Dam
en mevr. J. Sparreboom-van Dam.
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VERNOEM EEN STRAAT NAAR TAVENRAAT!

Enige jaren geleden werd door Herman van Bezooijen, als historisch onderzoeker betrokken bij de studie Ambulant en Winkelstand en eerder bij Het
boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel, in de muur van een enigszins verouderd kantoorpand, ooit eigendom van de N.V. Rotterdamsche Zoutziederij
v/h Kolff & Vis aan de Schaardijk, een gevelsteen aangetroffen met de sterk
intrigerende inscriptie ‘Sneppenschrik 1833-1874’. Bij de vinder, geboren en
getogen te Kralingseveer, bracht dit niets teweeg. Navraag links en rechts
van de vroegere ‘zoutkeet’ leidde tot geen enkel spoor van herkenning. Echter, met moderne media bij de hand werd de zoektocht hierna voortgezet op
internet. Dit had meer succes. Onmiddellijk dook de naam op van Rotterdammer Johannes Tavenraat, met wie we later uitgebreid kennis zullen maken.

Aangetrokken
door de vindplaats van de gevelsteen, op enkele kilometers
van haar vroegere
woonplek, mengde ook Annie
UittenbogaartGroeneveld zich
met het nodige
materiaal in het
onderzoek. Aangevuld met een
Gevelsteen met inscriptie.
aantal kadastrale
Foto: Herman van Bezooijen, bew: Annelies van Es.
gegevens
van
Kees Klomp over het oude plassengebied, uit het tijdperk vóór het droogleggen van de polder Prins Alexander, ontstond een totaal aan informatie dat het
verantwoord maakte dit artikel te schrijven en daarbij te pogen een antwoord te
vinden op een drietal vragen.

Wie was Johannes Tavenraat?
Na het intikken van deze voor Rotterdam en omgeving niet-alledaagse achternaam rolden diverse afbeeldingen van schetsen en schilderijen over het computerscherm. Niet alleen van hemzelf, maar ook van de hand van diens zonen
Dirk en Arnold. De omlijsting door een levensbeschrijving en enkele korte karakteristieken boden ons de mogelijkheid nader kennis te maken.
Johannes werd in 1809 te Rotterdam geboren als zoon van een gewaardeerd lakenverver en stadsbestuurder en was voorbestemd in de toekomst diens voetsporen te volgen. Aan het tekentalent, waarvan hij reeds op zeer jeugdige leeftijd getuigde, werd door zijn ouders geen aandacht besteed. Hij zou zakenman
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worden, een rol die later ook door hem werd ingevuld. Het weerhield hem niet zonder hun instemming vanaf 1827 drie jaar lang schilderlessen te volgen bij het kunstgenootschap ‘Hierdoor tot Hoger’, waar hij les kreeg van portreten genreschilder Cornelis Bakker.

Vanaf 1833 bracht de in ons land heersende
cholera hem regelmatig in het Duitse Kleef.
Meerdere van zijn familieleden hadden zich
daar inmiddels gevestigd vanwege de schonere
lucht, die hun gezondheid ten goede moest komen. Op zeker moment maakte hij er kennis
met de ter plaatse werkende Nederlandse
kunstschilder Barend Cornelis Koekkoek, die
toen al een redelijke bekendheid genoot. Dit
contact deed hem op dertigjarige leeftijd beJohannes Tavenraat, 1809sluiten zich volledig op de schilderkunst te
1881.. Dossier Tavenraat richten. De kwalificatie ‘laatbloeier’ was geStadsarchief Rotterdam..
heel op zijn plaats. Inspiratie had hij voldoende
opgedaan tijdens de eerder in het buitenland
gemaakte reizen en er zouden nog vele volgen. In een moeilijke tijd, net na de
Belgische afscheiding, betrok hij in 1840 met Felix Bovie, een Brusselse tijdgenoot, een atelier in de hoofdstad van de nieuwe staat. Lang zou hij daar niet
verblijven. In september 1841 verkaste hij naar Antwerpen, waar hij trouwde
met Anna Catharina, kortweg Trinette, van Dijck. Dit huwelijk zou hen negen
kinderen brengen, waarvan twee op jonge leeftijd overleden. In de Scheldestad
was hij lid van de vrijmetselaarsloge. Tot 1846 zou Johannes met zijn gezin
voornamelijk in Vlaanderen verblijven, om zich daarna permanent te vestigen
in Materborn bij Kleef, in de onmiddellijke omgeving van zijn ouders en drie
getrouwde zusters.

Schets van
eendenhut
in de nabijheid van de
Achterweg.
Rijksmuseum Amsterdam.
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Tavenraat schilderde voornamelijk in de romantische stijl. Het waren vooral
landschappen met figuren of dieren. Onderwerpen als jachttaferelen, bosranden en watervallen voerden de boventoon. De dieren zijn voornamelijk schichtig of vluchtend afgebeeld. Hij deed dit op een wilde en vrij grove eigen wijze.
In tegenstelling tot zijn tijdgenoten koos hij voor felle kleuren en dramatische
licht-donkereffecten. Deze subjectiviteit werd door de Nederlandse kunstcritici van die tijd minder op prijs gesteld. Exposeren in ons land deed hij om die
reden dan ook niet, wat hem hier minder bekend maakte. Daarentegen was in
Duitsland de waardering wel aanwezig en beschouwde men zijn werk als internationaal, waardoor het meeste ervan in Duits particulier bezit kwam. Het interesseerde hem weinig. Binnen zijn familie was er - om in vaktermen te blijven – ‘genoeg laken voor de schaar’ en hij behoefde dus geenszins van de verkoopopbrengst van zijn werk te leven.

Van 1846 tot 1855 woonde Tavenraat met zijn gezin in Materborn. Na het
overlijden van zijn echtgenote Trinette verhuisde hij met de kinderen naar de
stad Kleef. Nu besloot hij weer aanzienlijke reizen te maken naar Bohemen,
Tirol en Zwitserland, om zich wat later alleen tot Duitsland te beperken. Zijn
gezondheidstoestand en met name zijn gezichtsvermogen – voor een schilder
een belangrijk gereedschap – verslechterde. Hij begaf zich vooral van Kurort
naar Kurort. Zijn werk beperkte zich voornamelijk tot kleine olieverfpaneeltjes
op het formaat 10 x 15 cm.

In 1860 keerde hij voor de opvoeding van zijn kinderen terug naar Rotterdam.
Vrijwel onmiddellijk zocht en vond hij hier opnieuw aansluiting bij Nederlandse vakbroeders en zond hij werk in naar diverse tentoonstellingen. Wanneer zijn aandacht niet uitging naar zijn kinderen of het schilderen, ging hij
veelal op jacht. Meestal in de directe omgeving van zijn eigen jachthuis ‘Sneppenschrik’ genaamd. Meerdere van deze taferelen heeft hij op zijn doeken
weergegeven.

In 1869 ondernam Johannes Tavenraat zijn laatste grote reis naar Bohemen.
Het kostte hem veel inspanning. Vijf jaar later bracht hij zijn laatste bezoek
aan Kleef. Het schilderen hield hij vol tot 1878. Begin 1881 overleed hij op
tweeënzeventigjarige leeftijd te Rotterdam, waar hij na z’n terugkeer uit Pruisen tevens lange tijd sociaal actief was als bestuurslid van het plaatselijke departement van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

Waar lag het jachthuis ‘Sneppenschrik’?
Gelukkig schoten, buiten de kadastrale gegevens, de aantekeningen van Johannes Tavenraat op de achterzijde en langs de randen van zijn schetsen te hulp.
Hoewel het pand rond 1833 in bezit kwam van deze familie, deed men dit
jachthuis in het Capelse plassengebied in het ons ter beschikking staande materiaal voor de eerste keer aan in 1843. Met tijdgenoten Piet Molijn, Sam Verveer en Jacob Hoppenbrouwers werd in de directe omgeving van de AchterHVC Nieuwsbrief voorjaar 2021 pagina 25

weg gejaagd. Tegelijkertijd bracht men toen, getuige een schets van de omgeving van het vroegere kasteel, een bezoek aan Capelle-Dorp.

Kunt u zich ter plaatse geen Achterweg herinneren? Die was er wel zeker. Dit
pad, berijdbaar voor paard en wagen, lag in het verlengde van de Oostkade, de
toenmalige benaming voor de IJsselmondselaan, bij de aansluiting met de ’sGravenweg. Het liep vanaf dat punt het plassengebied aan de noordkant van
Capelle in, passeerde op zo’n kilometer afstand de begraafplaats Oud-Kralingen en maakte dan een boog naar de huidige Zevensprong. Vanaf daar schoof
het tracé, in wintertijd vaak onbegaanbaar, nog iets op in de richting van de
Hoofdweg, om op ± 125 meter afstand parallel te blijven lopen in de richting
van Nieuwerkerk. De Achterweg sloot tenslotte aan op de Nieuwerkerkse
Dorpsstraat. Langs dit pad lagen zo hier en daar wat kaveltjes weiland, bosperceeltjes, zompige rietveldjes en bij elkaar een dozijn woninkjes en optrekjes.
Het gebied kende in Schinkelsveen zelfs nog een schilderachtige, maar armoedige buurtschap met een brandweerhuisje. Getuige de lijst van spuitbedienden
van 1861 en het bezwaarschrift tegen het verplaatsen van de brandspuit uit
1868 bestond er onder de weinige bewoners een stevige familieband. Turfsteker, veenman, zoetwatervisser, jager en bouwman waren de beroepen, die men
zoal tegenkwam. Helaas is van het genoemde niets bewaard gebleven. Bij het
gereedkomen van de inrichting van de polder Prins Alexander - omstreeks
1878 - bleek dat de oorspronkelijke bewoners allen waren vertrokken en de
oude infrastructuur, op de genoemde dodenakker na, letterlijk in z’n geheel op
de schop was gegaan. Volgens kaarten uit 1832 lag ‘Sneppenschrik’ iets ten
oosten van de kruising Achterweg / Klaas Klinkertkade (bijna op de plaats van
de Schollevaartseweg) in de nabijheid van Schollevaarseiland en de huidige
grens met Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tavenraat mocht graag in zijn jachthuis verblijven, waar hij rust en afleiding
vond nadat hij in korte tijd diverse familieleden verloor. Soms vertoefde hij
maanden ach-
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tereen in de Capelse dreven, samen
met zijn bejaarde vriend en koddebeier Janus Sebel. Zo speurden zij in de
eendenhut de hemel af, hun jachtgeweren in de aanslag, en figureerden zij
op een kleurrijke interieurweergave
van ‘Sneppenschrik’ van Gerard van
der Ven, een collega uit de Antwerpse
tijd die inmiddels eveneens weer in
Rotterdam woonde. Zelf heeft Tavenraat menig tafereel aan en in de nabijheid van de Achterweg weergegeven.
Vrij abrupt kwam hieraan een einde.
Begin 1872 overleed op hoge leeftijd
de door hem zeer gewaardeerde Janus
Sebel en korte tijd later viel ‘Sneppenschrik’ ten prooi aan de sloophamer,
dit voor de inrichting van de nieuwe
polder Prins Alexander. Het maakte
hem melancholisch. Niet alleen op de
randen van zijn schetsen, maar op elk
willekeurig papiertje maakte hij notiFelix Tavenraat voor de onderdeur van
ties van wederwaardigheden en kleine
tekeningen. Wie bezat er van hem in Sneppenschrik. Rijksmuseum Amsterdam.
die tijd geen visitekaartje volgekrabbeld met hazen en vissen? Dit gaf duidelijk aan wat hem bezighield. Het zou
hem naar Kralingseveer drijven.

Hoe kwam de oude gevelsteen met inscriptie terecht in Kralingseveer?
Aan het eind van het jaar 1833, kort nadat de familie Tavenraat ‘Sneppenschrik’ in bezit kreeg, braken bij heftig stormweer de dijken van de Rotte door
met flinke wateroverlast als gevolg. Na het herstel van de aangerichte schade
begon men direct met het maken van plannen om het plassengebied ten noordoosten van Rotterdam droog te leggen. Dit had veel voeten in de aarde. Uiteindelijk ging na ruim dertig jaar in 1865 de inpoldering van start. Veertien van
de vijftien plassen veranderden in 2660 ha. landbouwgrond, alleen de Noordplas, die wij nu kennen als Kralingse Plas, bleef over.

Toen de slopers eind april 1872 hun opgedragen werk aanvingen had de teloorgang van het jachthuis al vele jaren als het zwaard van Damocles boven het
hoofd van Johannes Tavenraat gehangen. Het nam evenwel niet weg dat het
amoveren hard aankwam. Temeer omdat zijn gezichtsvermogen verder afnam
en slechts dierbare herinneringen restten. Toch ging hij op zoek naar een alternatief. Dit bracht hem naar Kralingseveer, alwaar diens goede vriend Jan Muilwijk de eerste machinist was op het bovengemaal ‘Prins Alexander’ aan de
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Schaardijk. Aan de hand van zijn aantekeningen en het archief van N.V. Rotterdamsche Zoutziederij v/h Kolff & Vis kon een vrij betrouwbare reconstructie worden gemaakt van de tijd ‘op het Veer’.

Op een veiling in de zomer van 1873 kocht Tavenraat tegenover het bovengemaal een stuk buitendijks rietland, waarop hij naar het zich laat aanzien, na een
grondruil met bakker Corstiaan van der Sluijs, in het volgende voorjaar, een
koepel liet bouwen. De inrichting hiervan is teruggevonden en gaf een compleet beeld. Twee karpetten, twee matten, een haard met twee ketels, een kleine emmer, een pookje, een stoel en zes voetenbanken. Bovendien zou hij een
vrouw bereid gevonden hebben om de boel op orde te houden. Het geheel
werd afgerond door op 24 september 1874 te Kralingen de naam ‘Sneppenschrik’ te laten vastleggen in het ‘Register van Aangiften’. Wat dat laatste dan
ook moge betekenen?

Eind april 1892, Johannes Tavenraat was inmiddels elf jaar overleden, verkochten zijn zes erfgenamen de bezittingen aan ‘den Hoogen Zeedijk te Kralingsche Veer’, bestaande uit een koepel en erf, alsmede een perceel rietland,
aan de heer A.A. Kolff, ondernemer en zoutzieder te Rotterdam. Buiten de
‘zoutkeet’ werd de firma Kolff & Vis in de loop der tijd door bouw of koop eigenaar van de panden Schaardijk 509, 511 en 513. Over 511 en 513 is nagenoeg alles bekend. 511 was een in 1899 door de firma nieuwgebouwd woonhuis, 513 tot 1934 de bakkerij van de familie Van der Sluijs met een verhuurde bovenwoning. Over 509, in de loop der tijd in gebruik als kantoor, kantine
en ook een korte periode als woning, viel in het archief van de zoutziederij
geen letter terug te vinden. Dit is op z’n minst vreemd te noemen, omdat duidelijk zichtbaar aan het pand het nodige is vertimmerd en het als enige van de
drie tot nu toe aan de sloper wist te ontkomen. Bovendien zit in de westelijke
zijgevel naast de toegangsdeur genoemde gevelsteen met inscriptie, waarvan
de jaartallen voldoende duidelijk zijn. Mogelijk is de koepel van Tavenraat bij
bouw of verbouwing van 509 hierin opgenomen of moet de gevelsteen op een
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gegeven moment zijn overgeplaatst. Een bouwvergunning (met plattegrond)
van de gemeente Kralingen zou, indien deze bewaard is gebleven, uitkomst
kunnen bieden, want navraag bij de familie Van der Velden, die per juni 1973
eigenaar van het totale Kolff & Vis areaal werd, leverde helaas niets op.

Hoewel enkele ondergeschikte feiten tot nu toe niet waren te achterhalen geeft
bovenstaande beschrijving nu al een ruime inkijk in het leven van de Rotterdamse kunstschilder Johannes Tavenraat, voor zover zich dat te Capelle en
Kralingseveer afspeelde. Ondanks dat hij in ons land sterk ondergewaardeerd
is gebleven, heeft hij een rijk en waardevol oeuvre achtergelaten. Het is jammer dat de gemeente Capelle aan den IJssel, noch de gemeente Rotterdam ooit
de moeite heeft genomen een straat naar hem te vernoemen, dit omdat hij juist
de plaatselijke omgeving treffend heeft weergeven.

Nadat zojuist op drie vragen antwoord is gegeven, wordt geëindigd met een
nieuwe te stellen: Is in de wijken Schollevaar, Zevenkamp of Kralingseveer
geen ruimte om deze artiest te eren?
Frans van Es
Met dank aan Herman van Bezooijen,
Kees Klomp en Annie Uittenbogaart-Groeneveld.

Geraadpleegde bronnen:
- Jacqueline M. Esbach Joseph Hartogensis (1822-1865) en Johannes Tavenraat (1809-1881) en hun contacten met Duitse tijdgenoten (Scriptie
Universiteit Utrecht).
- A. van der Velden & M. Visser Waar Maas en IJssel samenstromen
Dossier Tavenraat Stadsarchief Rotterdam.
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel,
opgeslagen bij VADA te Nijverdal.
- Archief van N.V. Rotterdamsche Zoutziederij v/h Kolff & Vis,
opgeslagen bij Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.
- Korte beschrijvingen afkomstig van:
Dordts Museum - Rijksmuseum - Simonis & Buunk - Mark Smit Kunsthandel en Wikipedia.

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2021 pagina 29

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD BIJ BESLUIT
OVER ‘ONGEVRAAGD EERVOL ONTSLAG’

Naar aanleiding van het artikel over het ‘ongevraagd eervol ontslag’ van
Laurina Maria van Hoeve- Leijs (HVC-Nieuwsbrief, nummer 4, winter
2020, bladzijde 22), kwamen er vragen over de samenstelling van de gemeenteraad die op donderdag 15 mei 1924 ‘spoedeischend’ bijeengeroepen werd en het besluit nam de onderwijzeres ‘ongevraagd eervol te ontslaan’.

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel bestond toen, het gaat om de
raadsperiode 1923-1927, uit 13 raadsleden. Voor de 13 zetels werden bij de
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 23 mei 1923 in totaal 2259 geldige
stemmen uitgebracht: 761 op de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), 344 op de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), 809 op De Vrijheidsbond
(VB) en 268 op de Christelijk-Historische Unie (CHU). De zetelverdeling was
als volgt: ARP 4, SDAP 2, VB 5 en CHU 2.
1
2
3
4
5
6
7

L. Vuijk Azn., wethouder (ARP).
P.C.W. Jongebreur (ARP)
G. de Bakker (ARP)
J. Schouten Jzn. (ARP)
Ch. Gonlag (SDAP).
F.L. van Vliet (SDAP).
J. Schouten Czn. (VB).

8 W. van Verre, wethouder (VB).
9 G.J. Velderman (VB).
10 M. den Bliek (VB).
11 A.L. Hardijzer (VB).
12 J. Nell (CHU).
13 P. Zeeuw (CHU).

Zoals al in het bovengenoemd artikel beschreven werd het voorstel van burgemeesters en wethouders ‘tot het verleenen van ongevraagd eervol ontslag uit
haar betrekking, aan de onderwijzeres aan de openbare lagere school no. 1,
L.M. Leijs, in verband met haar voorgenomen huwelijk’, aangenomen met 12
stemmen vòòr en één tegen, die van de heer Ch. Gonlag (SDAP).

De partijen in de raadsperiode 1923-1927
Anti-Revolutionaire Partij. De ARP was een christendemocratische partij die
in 1879 werd opgericht door Abraham Kuyper. In 1980 ging de ARP met de
KVP (Katholieke Volkspartij) en de CHU op in het CDA (Christen-Democratisch Appèl).

Christelijk-Historische Unie. De CHU was een christendemocratische partij en
ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en
de Friese Bond van christelijk-historischen. In 1980 fuseerde de CHU
met ARP en KVP tot het CDA.

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. De SDAP was een sociaal-democratische partij en werd in 1894 opgericht. In 1946 ging de SDAP met de VDB
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De Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ (LSP) ontstond in 1921 en voerde
tot februari 1938 als naam ‘De Vrijheidsbond’. In 1946 ging de LSP op in de
Partij van de Vrijheid. Daaruit ontstond in januari 1948 de VVD (Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie).
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Verkiezingsuitslagen 23 mei 1923.
- Notulen gemeenteraad Capelle aan den IJssel d.d.15 mei 1924.
- Parlement.com.
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(Vrijzinnig-Democratische Bond) en de CDU (Christelijk-Democratische
Unie) op in de Partij van de Arbeid (PvdA).

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

De geschiedenis van
Capelle aan den IJssel
is verbonden met het
water. De HVC heeft
een handzaam boekje
over die geschiedenis
samengesteld.

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 belangrijkste
waterpunten langs de Hollandsche IJssel.
Het boek is te bestellen in de webwinkel Prijs € 9,95 per exemplaar;
De ledenprijs is € 7,95 Geef aan dat u lid bent bij uw bestelling.
Inspiratieboekje over het water in Capelle aan den IJssel
voor jong en oud met bijpassende wandeling.

ISBN nr. 978-90-76217-29-4

€ 9,95, voor leden € 7,95

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