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LOCATIES WAAR DE HVC WEER 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
Eindelijk! Na twee jaar afzien kunnen we weer al-
lerlei stilgelegde activiteiten opstarten. Zo hebben
we op 24 maart jl. voor het eerst sinds maart 2019
weer een fysieke ledenvergadering mogen houden. 
Het jaarverslag 2021 en het financieel verslag 2021
werden goedgekeurd en een nieuwe kascommissie be-
noemd. Het voltallige bestuur was reglementair aftre-
dend en werd met algemene stemmen herbenoemd
voor een periode van drie jaar. 

Mevrouw Anna Swets had zich niet herkiesbaar gesteld en ook de heer Jos
Specht was al enige jaren geleden gestopt met zijn bestuursfunctie, Nu konden
we dan van beiden tijdens de ALV afscheid nemen. Gelukkig is het bestuur
weer voltallig, aangezien de heer Ruud Kuipers zich heeft aangemeld om de
opengevallen plaats in te nemen.
Naast het historisch museum aan de Bermweg, waar nog korte tijd de exposi-
tie van 150 jaar Jan Anne Beijerinckgemaal bezichtigd kan worden, kan men
ook weer iedere tweede zaterdag van de maand tot en met oktober het Dief en
Duifhuisje bezoeken. Op 9 april is de nieuwe expositie geopend door fotograaf
Lex Broere met een aansprekend verhaal over Arie Broere, zijn grootvader,
van wie 48 pentekeningen te zien zijn. Zij tonen hoe Capelle er langs de IJssel -
oever uitzag eind 19e eeuw en begin 20e. 
Net als bij de tentoonstelling van ‘Roovers in de Oude Plaats’ heeft de HVC
ook hier een boekje met uitleg uitgegeven van deze pentekeningen. 
En achter de schermen zijn de vrijwilligers van de educatie werkgroep al een
tijdje druk bezig alle zaken op orde te brengen, zodat de leerlingen van groe-
pen 7 en 8 van basisscholen de verschillende projecten kunnen komen uitvoe-
ren om al doende kennis te maken met de waterbeheersing en de geschiedenis
van de regio, waar ze wonen. Na de meivakantie waren de eerste groepen weer
welkom.
Kortom er is weer veel meer te doen. We hopen u snel weer te mogen begroe-
ten in een van onze locaties.

Irma M. Camijn- van Kuler, 
voorzitter
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 24 MAART 2022
Aanwezig: 27 leden, waaronder voltallig bestuur.
1 Opening: Voorzitter Irma Camijn heet iedereen van harte welkom, en is blij

dat na twee jaar waarin we geen ledenvergadering konden houden, we el-
kaar nu weer kunnen treffen.

2 Mededelingen: er zijn geen mededelingen.
3 Jaarverslag 2021: Diverse leden stellen informatieve vragen, o.a. over de be-

stemming van de PLUS-donatie. De voorzitter stelt een bestemming voor
in het Dief- en Duifhuisje, zoals een maquette van het Oude Slot, uit een
ander tijdsperiode als de al bestaande maquette. Jos Specht stelt voor om
weer duiven in het Dief- en Duifhuisje te plaatsen, maar bij gebrek aan vrij-
willigers voor het voeren van deze vogels, krijgt het ludieke idee geen na-
volging.
Bij de gastvrouwen van de Regentenkamer moet nog een aanvulling wor-
den gedaan.
Het bestuur staat nog even stil bij het verloop van de medewerkers Cultuur
bij de gemeente, en het vaak ontbrekende besef van culturele, historische
zaken.
Voor diverse activiteiten zijn nog vrijwilligers en coördinatoren nodig, zie
ook de oproep in de laatste nieuwsbrief.
Memorabel waren de renovatie van de Regentenkamer, de actie rond het
ING-gebouw, en de plaatsing van de informatieborden op meerdere plaat-
sen in de stad. De voorzitter vraagt, en krijgt, een applaus voor de inspan-
ningen van Paul Weyling en zijn niet aflatende inzet voor de realisatie van
deze borden.
Het bestuur is blij dat nagenoeg alle activiteiten weer zijn opgestart, en kan
aankondigen dat ook de educatieve activiteiten weer van start zullen gaan.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

4 Verslag kascontrolecommissie: Jos Specht doet mede namens Jan Pieters
verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie. De commissie
kan melden dat de boeken zijn gecontroleerd, en het controleprotocol is on-
dertekend. Zij stellen de ledenvergadering voor om het bestuur decharge te
geven voor het gevoerde financiële beleid. Daar kan de vergadering mee in-
stemmen.

6 Financieel Verslag 2021: Penningmeester Eric Steenhouwer geeft een toe-
lichting op het verslag. Daar waar reservering staat, dient voorziening gele-
zen te worden. Het beleid van de gemeente is dat subsidie die niet uitgege-
ven kon worden vanwege COVID, wordt teruggegeven aan de gemeente.
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Het bestuur is daarmee akkoord, onder inhouding van gemaakte kosten en
gederfde inkomsten. Het terug te betalen bedrag staat als voorziening op de
balans.
Boven de streep staan de onder de prestatieafspraken vallende zaken met de
gemeente, en onder de streep de eigen activiteiten.
Het positief saldo over 2021 is door een teruggave van teveel betaalde ener-
gielasten over 2020 eenmalig hoger dan verwacht, maar is intussen alweer
ingehaald door een hoge narekening van de energiekosten over 2021.
Uit de vergadering komt de vraag of het hoge Eigen Vermogen geen punt
van aandacht is voor de gemeente. De penningmeester geeft aan dat dit de
aandacht heeft van het bestuur, en dat op dit moment bedragen gereser-
veerd zijn voor o.a. nieuwe (boek)uitgaven van onze vereniging.
Mochten we echt te veel hebben ontvangen, dan moeten we teruggave
overwegen, maar bestemmingen voor onze eigen activiteiten liggen eerder
voor de hand.
In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met de stijgende energielas-
ten.
De ledenvergadering gaat akkoord met de toelichting van de penningmees-
ter.

Voor de kascontrolecommissie 2022 meldt zich Wim Rijkaart van Cappellen,
die samen met Jos Specht de commissie zal vormen. Daarmee rouleren we
ook weer de leden van de commissie. Aan Jan Pieters zal worden gevraagd
of hij reserve wil zijn.

6 Bestuursverkiezing
Na twee jaar geen ledenvergadering staat het rooster van aftreden van het
bestuur weer op de agenda. De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft
geen aanmeldingen opgeleverd. Alle huidige bestuursleden zijn aftredend,
maar herkiesbaar.
Dit met uitzondering van Anna Swets, die afscheid neemt van het bestuur,
maar als vrijwilliger zal blijven. 
De voorzitter zet Anna in de bloemen, en dankt haar voor haar grote inzet
de afgelopen jaren. Het bestuur hoopt nog lang een beroep op haar geheu-
gen te kunnen doen, waar het gaat om encyclopedische kennis van alles wat
de HVC heeft meegemaakt de afgelopen jaren.
Na Anna wordt ook Jos Specht in de bloemen gezet, omdat er nog niet eer-
der gelegenheid was om officieel afscheid van hem te nemen. Ook Jos
wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet, en voor zijn nog lopende inbreng
als hoofdredacteur en kascommissielid.
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De vergadering ondersteunt de woorden van de voorzitter met applaus.
De ledenvergadering gaat daarna akkoord met de herbenoeming van Irma
Camijn, Anneke Scheffer, Eric Steenhouwer en Huub Leenen als bestuurs-
leden voor de termijn van 3 jaar.

7 Activiteiten HVC in 2022
De voorzitter staat nog kort stil bij de activiteiten voor 2022, voor zover al
niet gemeld in jaarverslag en nieuwsbrief. Eenieder is welkom bij de sei-
zoens-opening van het Dief- en Duifhuisje op 9 april ‘s-middags, met ge-
lijktijdige opening van de tentoonstelling ‘De dijk, tussen Kouwenhoek en
’t Slot’. Paul Weyling vult aan dat de expositie een mooi tijdsbeeld geeft,
en dat de opening zal worden verricht door de kleinzoon van de kunstenaar,
Lex Broere. 
Zoals al aangegeven zijn ook de andere activiteiten in Museum, Regenten-
kamer en Stamboomcafé weer opgestart, en zullen de educatieve activitei-
ten snel volgen.
Ook Beeldbank, klussenteam en ICT zijn weer volop in de slag, en de voor-
bereidingen voor de Open Monumentendag weer gestart.
De voorzitter hoopt dat we er met zijn allen weer een mooi jaar van mogen
maken!

8 Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt. Al eerder maakte Paul Wey-
ling de opmerking dat de HVC op zijn zaak moet letten, want de ontwikke-
lingen rond het cultureel-historisch erfgoed in Capelle zijn niet gunstig.

9 Sluiting: Onder dankzegging voor de komst en de bijdrage aan de discussie,
sluit voorzitter Irma Camijn de vergadering.

Na de pauze wordt de film ‘Three first Kisses’ vertoond, die in Capelle is op-
genomen met Capelse scholieren, cursisten muziek- en toneelschool en ama-
teurtoneelspelers. 
De HVC heeft meegewerkt door het zoeken en vinden van geschikte opname
locaties op en in historische plaatsen en gebouwen.
Na de film vond nog een gezellig informatief samenzijn plaats.

Huub Leenen, secretaris
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REACTIE OP ARTIKEL OVER DE
DRIEMAST-MOTOR-SCHOENER ‘NETHERTON’
Op het artikel van Paul Weyling over de driemast-motor-schoener ‘Ne-
therton’ (HVC-Nieuwsbrief, jrg. 36, nr.1, voorjaar 2022, blz. 26) kwam
een waardevolle reactie van oud-Capellenaar Dick Kroos. Dick is vele ja-
ren werkzaam geweest bij Lloyd’s Register of Shipping, een sinds 1760
toonaangevende en wereldwijd opererende organisatie voor het classifi-
ceren en certificeren van schepen. Daarnaast volgt Lloyd’s de levensloop
van een schip.
Dick Kroos: ‘Naast het classificeren en certificeren van schepen geeft
Lloyd’s sinds 1764 jaarlijks een schepenregister uit waarin alle schepen wor-
den vermeld die wereldwijd in dienst zijn. In mijn tijd bij Lloyd’s waren dat
3 dikke boeken per jaar. In 1985, nadat ik van directeur Vuyk Engineering
Dik Vuyk (Egbert Dik, 1933-2011) het ‘algemeen plan’ van de ‘Netherton’
cadeau kreeg, heb ik Lloyd’s Shipping Information Services (L.S.I.S.) in
Londen gevraagd of er in de oude registerboeken iets te vinden was over de
‘Netherton’. 
Naar aanleiding daarvan kreeg ik een brief met informatie en een aantal foto-
kopieën van bladzijden uit de registerboeken 1912/1913, 1915/1916 en
1918/1919. Hieruit bleek dat de ‘Netherton werd voltooid in april 1912. Ver-
der werd duidelijk dat de naam ‘Netherton’ niet lang in gebruik was geweest,
want in het zeilschepenregister 1913/1914 heette het schip ‘Caracas’, was de
thuishaven Hamburg (Duitsland) en de eigenaar A. Bolten. In het register-

boek 1915/1916 dook
de ‘ex-Netherton’ ver-
volgens op als ‘Lai’,
waarbij als thuishaven
Sandefjord (Noorwe-
gen) werd genoemd.
Na 1919 werd er van
de ‘Lai’ (ex-Caracas,
ex-Netherton) niets
meer teruggevonden
in de registerboeken
van Lloyd’s.’
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NIEUWE  EXPOSITIE IN  HET  DIEF- EN DUIFHUISJE
Een grote groep belangstellenden was op zaterdag 9 april bij elkaar ge-
komen op het plein voor het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan 11
voor de officiële opening van de tentoonstelling “De Dijk, tussen Kou-
wenhoek en ’t Slot”. 

De expositie is samengesteld door Paul
Weyling en toont de tekeningen van
Arie Broere (1885-1962). Tekeningen
in een impressionistische, naïeve stijl
die een uniek beeld geven van plekjes
en panden aan de Groenedijk en de
Dorpsstraat, die voor zover bekend
nooit gefotografeerd zijn. De getekende
herinneringen van deze geboren en ge-
togen Capellenaar zijn daarom van blij-
vende historische waarde.

Het Dief- en Duifhuisje is elke 2e zaterdag van april tot en met oktober 2022
geopend tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang tot de expositie is gratis. 

Uit de openings toespraak van Lex Broere
Mijn opa was een romanticus. Denk ik. Buiten zijn schilder- en tekenwerk
schreef hij ook gedichten. Ook in die gedichten bezong hij zijn liefde voor
zijn woonplek, het dorp Capelle aan de rivier De IJssel.
Ook in het huidige Nederland zijn nog plaatsen te vinden waar je in- en uit-
rijdt met het besef dat er weinig is veranderd. Al worden het er wel minder.
Capelle, echter, is in nog geen vijftig jaar dramatisch veranderd. 
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De foto van mijn opa op de aan-
kondiging van de tentoonstelling
is genomen voor zijn woning in
het dorp. In zijn tuintje. Vanuit
het raam van de woning keek je
uit op de boomgaard van de boer-
derij van boer Jongebreur.
Mijn opa was autodidact. Een ge-
concentreerde werker. In zijn
jonge jaren adviseerde het hoofd
van zijn school hem om meer te
gaan doen met zijn tekentalent.
Zijn directe familie zag daar geen
brood in. Iedereen aan de arbeid,
hij dus ook. 
Naar de scheepswerf. Maar dat
weerhield hem er gelukkig niet
van om dan maar in zijn vrije tijd
met tekenen en schilderen aan de
gang te gaan. 
Jammer genoeg heb ik hem nooit gevraagd waarom hij zo vaak een detail
van het dorp of de omgeving als onderwerp had. Gaf dat voldoende inspira-
tie, waarom verder zoeken als het onder handbereik ligt? Voorvoelde hij de
komende veranderingen? Maar wat ook zijn motivatie was, gelukkig heeft hij
de beelden vastgelegd die nu uniek zijn over de historie van het oude Capel-
le.
Niet lang daarna ging de slopershamer rond. Het gebrek aan gevoel voor erf-
goed, monumentaliteit en schoonheid heeft zijn gaten geslagen. Dood en
doodzonde. In de directe omgeving  van mijn opa waren bijv. al snel de
boomgaard en de waarlijk schitterende boerderij van boer Jongebreur, met
haar met delfts blauw betegelde kelder, aan de beurt voor de totale vernieti-
ging. 
Meerdere panden stonden op de nominatie om gesloopt te worden. Door o.a.
weerstand vanuit de bevolking is een deel daarvan gespaard gebleven. Voor
wat wel verloren is gegaan, hebben we het grafiet, de inkt en de verf van
mijn opa als bewijs, als aandenken en als link naar ons verleden. 
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‘DE RODE HAAN’ SCHENKT AQUAREL
Halverwege april schonk ‘De Rode Haan’, de personeelsvereniging van
de Capelse brandweer, onze vereniging een fraaie aquarel van kunst-
schilder Henri Kappers (Henri Gerard Michel Leo, 1913-2001), voorstel-
lende ‘de beproeving van de handbrandspuit’ bij de Dorpskerk rond het
jaar 1910. Kappers schilderde de waterwerftekening in 1995 ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van ‘De Rode Haan’.
De handbrandspuit, waarvan de eerste in 1708 door de kerk werd aangeschaft,
stond gestald in de ruimte direct naast en ten zuiden van de toren (1806) van de
Dorpskerk. 
In 1798 ging het beheer van de brandspuit over naar de overheid, maar het ma-
terieel bleef nog tot 1869 het bezit van de kerk. Om het in- en uitrijden te ver-
gemakkelijken - er was inmiddels een tweede spuit aanwezig - werden in 1865
twee deuren in de zijmuur van het spuithuis aangebracht, waarna de ruimte van
1870 tot 1925 door de gemeente Capelle aan den IJssel van de kerk werd ge-
huurd. 
Bij de ‘beproeving van de handbrandspuit’ was het vele jarenlang traditie om,
zodra de jaarlijks terugkerende ooievaars het nest tussen het koor en schip van

de kerk weer
hadden verla-
ten, de uitwerp-
selen van deze
trekvogels met
‘een macht’ aan
water en fikse
bluskracht van
de kerkdaken
weg te spuiten.
De belangstel-
ling voor ‘de
beproeving’
was iedere keer
weer groot.
Paul Weyling
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HET ING-GEBOUW AAN DE KERKLAAN
Living Architecture in Capelle
‘Te jong voor de monumentenstatus’
Aan de Kerklaan in Capelle, tegenover de ingang van het metrostation
‘Capelle-Centrum’, staat het in 1994 gerealiseerde ING-gebouw. Een ka-
rakteristiek en iconisch gebouw voor Capelle aan den IJssel. De architec-
tuur vertegenwoordigt een tijdsbeeld dat hoort bij de tweede helft van de
20e eeuw. 
Begin 2020 lanceerde de gemeente het plan om
het gebouw te slopen, om plaats te maken voor
een 70 meter hoge woontoren. In de visie van de
Historische Vereniging is het ING-gebouw
voor Capelle een gebouw met een unique cultu-
rele waarde. Sloop zou een verlies voor Capelle
zijn. Een rede voor de Historische Vereniging
om voor het ING-gebouw de gemeentelijke mo-
numentenstatus aan te vragen. Helaas is deze
aanvraag door de gemeente afgewezen. 
Volgens de gemeente voldoet het gebouw niet
aan het gemeentelijke erfgoedcriterium t.a.v. de
cultuurhistorische waarden. Begrijpelijk, het
ING-gebouw is nog te jong om historie te heb-
ben. Jammer, omdat hiermee geen ruimte wordt
gegeven aan het behoud van jonge waardevolle
architectuur. Een omissie in de gemeentelijke erfgoednota van 2018, zoals ook
werd opgemerkt door de bezwarencommissie van de gemeente. De gemeente
Capelle zou zich moeten spiegelen aan de landelijke trend, waarbij steeds meer
aandacht is voor jong cultureel erfgoed. Voor hierop verder in te gaan, zal in
onderstaande hoofstukken eerst de architectuur van het ING-gebouw en de
waarde voor het centrum worden besproken. 

De architectuur van het ING-gebouw
In haar advies aan de gemeente schreef de onafhankelijke
erfgoedcommissie ‘Dorp, Stad en Land’: ‘Het gebouw le-
vert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van
de omgeving. Voor de gemeente Capelle a/d IJssel kan het
zeker een iconisch gebouw worden genoemd’. Hoewel de
‘cultuurhistorische waarde’ als onvoldoende werd beoor-
deeld, was men positief over de ‘architectonische waarde’. 
Het gebouw is een ontwerp van de architecten Alberts &
van Huut, gebaseerd op de filosofie van de ‘Living Archi-
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Foto 1: ING gebouw aan de
Kerklaan.

Foto 2: Architect
Max van Huut.



tecture’. In de visie
van Alberts & van
Huut moet een ge-
bouw worden ge-
zien als een levend
organisme. Een ge-
bouw is een derde
huid, na de eigen
huid en de tweede
huid van de kle-
ding, Een gebouw
moet de gebruiker
een positieve bele-
ving geven en moet
in harmonie zijn
met zijn omgeving.
De architectuur van Alberts & van Huut kenmerkt zich dan ook door het ver-
mijden van rechte lijnen en rechte hoeken en het gebruik van natuurlijke en
duurzame materialen. De gevels zijn van baksteen in een warme kleurstelling
met groene accenten in de vorm van terrassen met beplanting. 
Zeker twee van de door ‘Alberts & van Huut’ gerealiseerde projecten mogen
worden gerekend tot de top van de Nederlandse architectuur. Het hoofdkantoor
van de Gasunie in Groningen en het voormalig hoofdkantoor van de NMB-
bank in Amsterdam. In 2007 werden deze gebouwen, in een verkiezing in het
dagblad Trouw, gekozen tot respectievelijk het mooiste gebouw van Nederland
en 3e mooiste gebouw van Nederland. 
Het voormalige hoofdkantoor van de NMB-Bank is een zeer karakteristiek ge-

bouw in Amsterdam-Zuid-
oost, bijgenaamd ‘Het zand-
kasteel’. In 2015 is dit ge-
bouw door de gemeente
Amsterdam aangewezen als
gemeentelijkmoment. In
2019 is gestart met de trans-
formatie van dit kantboorge-
bouw naar een ‘mixed use
gebouw: woningen, bedrij-
ven, horeca en een interna-
tionale school.
Het ING-gebouw aan de
Kerklaan heeft een verwant-
schap met het NMB-hoofd-
kantoor in Amsterdam. Bij
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Foto 3: Voormalig hoofdkantoor NMB/ING.

Foto 4: Een gebouw zonder rechte hoeken.



de oplevering in 1994 was het
ING-gebouw aan de Kerklaan
nog eigendom van de NMB-
bank. Voor de herkenbaarheid
als NMB-kantoor is daarom be-
wust gekozen voor dezelfde ar-
chitecten en architectuur als die
bij het NMB hoofdkantoor in
Amsterdam. Kort na de fusie van
de NMB-bank met de ING en de
Postbank werd de naamsveran-
dering doorgevoerd en kennen de Capellenaren het nu als het ING-gebouw aan
de Kerklaan. 
De architectuur van het gebouw aan de Kerklaan is duidelijk van ‘Alberts &
van Huut’. Nauwelijks rechte lijnen. De plattegrond heeft zeshoekige vormen,
waardoor de gevel geen scherpe hoeken heeft. De gevelstenen op de hoeken
hebben een hoek van 120 graden en zijn speciaal gebakken. Je voelt letterlijk
geen scherpe hoeken, als je aan het gebouw voelt, Het gebouw heeft op de eer-
ste en tweede verdieping terrassen met bomen in combinatie met andere be-
planting, waardoor het één wordt met de omgeving. De kleurstelling van de
gevelstenen zorgen voor een warme uitstraling. De entree is speels, waardoor
de toegang voor bezoekers uitnodigend is.
Om het gebouw ook in de avond één te laten zijn met zijn omgeving, is de aan-
lichting van het gebouw gecombineerd met speciale straatverlichting rond de
aangrenzende appartementsgebouwen, Het geheel gaf de omgeving in de
avond een oranje-gele warme kleur. In 2010, op een onbewaakt moment, heeft
de gemeente helaas deze sfeervolle straatverlichting vervangen door ledver-
lichting. 
Het is een gebouw dat met liefde moet worden gekoesterd. Iets dat bij de hui-
dige eigenaar ‘HIG Ontwikkeling’ uit Leiden ontbreekt. Zij kochten het ge-
bouw in 2019 van ING, Je ziet dat ze het onderhoud van de beplanting op de
terrassen verwaarlozen en s’ avonds de sfeervolle aanlichting van het gebouw
vergeten aan te zetten.
Het ING-gebouw en het jonge centrum van Capelle.
‘De stedenbouwkundige waarde is hoog’ schreef de erfgoedcommissie ‘Dorp,
Stad en Land’ in haar advies aan de gemeente.
De afmetingen en de warme uitstraling van het ING-gebouw passen in de
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Foto 5: Oranje aanlichting van het
ING-gebouw aan de Kerk laan.



beeldkwaliteit van de Kerklaan. De architectonische vormgeving is van toege-
voegde waarde. Het ING-gebouw geeft, samen met het Isala theater en de Boe-
kenkast aan het stadsplein, het jonge centrum van Capelle karakter. Een geluk-
kig toeval voor een centrum dat niet is ontwikkeld op basis van een master-
plan, maar min of meer organische is gegroeid. 
Rond de jaren 70 van de vorige eeuw was er nog geen duidelijk plan voor een
nieuw centrum voor Capelle rond het huidige Stadsplein. In 1966 werd een
nieuw gemeentehuis aan het Slotplein geopend. In de beleving van vele Capel-
lenaren was dat toen het centrum van Capelle. Het gebied waar nu het centrum
is, was toen nog nauwelijks bebouwd. Vrijgehouden voor de mogelijke aanleg
van de Metro. Pas vanaf ongeveer 1990 begon, bijna organisch, het nieuwe
stadscentrum te ontstaan. Met in 1992 het begin van de aanleg van het Metro-
station ‘Capelle-Centrum. Gevolgd door de Bibliotheek. De bouw van het
NMB-regiokantoor (nu bekend als het ING-gebouw) start in 1993. Het Isala
theater opent in 1998 haar deuren.
De gemeente verhuist in 1993 naar het in eind 1992 aangekochte kantoorge-
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Foto 6: Beeldkwaliteit Kerklaan.

Foto 7: Bouw metrostation 
Capelle-Centrum.

Foto 8: Bouw ING-kantoor 
aan de Kerklaan



bouw de ‘Fluvius’ aan de Rivierweg, tegenover het Stadsplein. Het gemeente-
huis aan het Slotplein was in 1980 te klein geworden en de gemeente verhuis-
de als tussen oplossing naar de gebouwen aan de Linie.
Sloop of transformatie.
Het ING gebouw is op dit moment eigendom van de ontwikkelaar HIG uit Lei-
den. Zijn plan is om het gebouw te slopen en het te vervangen door een woon-
toren van 70 meter hoogte. Transformatie van het bestaande gebouw naar een
nieuwe bestemming is voor de ontwikkelaar niet aantrekkelijk. Het verdienmo-
del voor de ontwikkelaar is bij sloop en nieuwbouw veel gunstiger. Dat wordt
bovendien nog eens positief beïnvloed door de gemeente, die de wensen van
de ontwikkelaar wil honoreren voor een bouwhoogte van 70 m. en een vergro-
ting van de bouwkavel richting de Kerklaan. In het bestaande bestemmings-
plan is de maximale bouwhoogte slechts 30m. 
Het is jammer dat het verdienmodel van de huidige ontwikkelaar en eigenaar
van het ING-gebouw een belemmering is. Een drietal ontwikkelaars hebben
serieus de mogelijkheden van transformatie onderzocht en zien ook mogelijk-
heden, maar de vraagprijs van de huidige eigenaar/ontwikkelaar blijft een be-
lemmering. Een transformatie naar een innovatieve woonvorm voor senioren,
in combinatie met breed toegankelijke zorgfuncties zou voor Capelle een pas-
sende oplossing zijn. 
Bij een transformatie van het ING-gebouw zullen aanpassingen nodig zijn om
het optimaal geschikt te maken voor een nieuwe functie. Belangrijk is dat bij
deze aanpassingen het karakter en de architectuur van het gebouw behouden
blijft. Zeker, als je het ING-gebouw wil behouden als cultureel erfgoed ‘in de
dop’. Het is dan ook van grote waarde dat Max van Huut, de architect van het
ING-gebouw, actief betrokken is bij de discussie over het behoud en de moge-
lijkheden tot transformatie.  
Jonge architectuur als cultureel erfgoed. 
De vigerende erfgoednota ‘Capelle aan de IJssel 2018’ geeft niet de mogelijk-
heid om jonge architectuur te benoemen tot cultureel erfgoed. Het ontbreken
van een culturele historie was dan ook de rede, om de aanvraag van de monu-
mentenstatus voor het ING-gebouw af te wijzen. Als reactie op het aangete-
kende bezwaar van de Historische Vereniging, deed de bezwarencommissie
van de gemeente de aanbeveling aan B&W van Capelle, om nog eens goed te
kijken of in de Erfgoednota 2018 de jonge architectuur/jonge geschiedenis vol-
doende is beschermd voor de toekomst. 
Ook landelijk groeit de zorg dat waardevolle architectuur vroegtijdig ver-
dwijnt. De functionele levensduur van bedrijfspanden wordt steeds korter,
waardoor het risico toeneemt dat tijdsbepalende architectuur moet wijken voor
de sloopdrift van ontwikkelaars. Deze trend heeft ook de aandacht van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 2018 heeft deze rijksdienst een ver-
kennend onderzoek uitgevoerd naar het onroerend erfgoed in Nederland uit de
periode na 1965 (Post 65). Een belangrijke conclusie uit de deze verkenning is,
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dat de bepaling van de waarde van jong cultureel erfgoed, een brede beoorde-
ling vereist. Waarin ook de participatie van burgers wenselijk is. Het gaat dan
m.n. om de beleving en waardering. 
Ook de gemeente Capelle participeert in de ‘Post 65’ activiteiten van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Recent heeft de gemeente een opdracht ver-
leend voor een inventarisatie naar het potentieel erfgoed in Capelle. Deze op-
dracht voorziet ook in de participatie van bewoners en de Historische Vereni-
ging. 
De Historische Vereniging Capelle beveelt aan om deze nieuwe inzichten te
verwerken in een nieuwe versie van de erfgoednota. Voor het ING-gebouw
aan de Kerklaan zijn deze nieuwe ontwikkelingen helaas te laat. Er zijn geen
wettelijke mogelijkheden voor het opnieuw aanvragen van de gemeentelijke
monumentenstatus. Ruud Termaat
Bronnen
- ‘Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus ING-gebouw aan de Kerk -

laan’, Brief Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, 21 februari
2020.

- ‘Advies Erfgoedcommissie ‘Dorp, Stad & Land’, 1 april 2020.
- ‘Advies Commissie Bezwaarschriften Gemeente Capelle aan den IJssel’,

26 september 2020. 
- ‘Erfgoednota Capelle aan den IJssel 2018’.
- ‘Nota Beeldkwaliteit Capelle aan den IJssel 2017’.
- Rapportage Verkenning Post 65: ‘Nieuwe perspectieve tussen welvaart en

weerstand’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, oktober 2019.
- ‘Nederland aan het eind van een millennium’. Erfgoedvereniging Heem-

schut, 2018.
- ‘NMB-bank, Capelle aan den IJssel’, Rijkscollectie voor Nederlandse Ar-

chitectuur en Stedenbouw, ALHU1344.
- ‘De gemeentehuizen van Capelle’, Rob Nieuwveld en René van de Kamp,

Stichting Sonrisa Rijnmond.
- Rapport ING-gebouw Capelle aan den IJssel, deel 2 ‘Onderzoek Transfor-

matie Concepten’. Bureau De Ruimte advies, November 2020.
- ‘Gebouwen die gelukkig maken 1’, Henny de Lange, Trouw 5 juni 2007.
- ‘Gebouwen die gelukkig maken 2’, Henny de Lange, Trouw 5 juni 2007.
- ‘Gasunie heeft in Groningen het mooiste gebouw van Nederland’, Trouw

23 juni 2007.
Verantwoording foto’s
- Foto 1, 2 en 3, Architectenbureau Alberts en van Huut.
- Foto 4, Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Foto 5, Govert en Grete Vetten, Collectie Het Nieuwe Instituut /

ALHU,1344.
- Foto 6, 7 en 8, Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.
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‘LAND VERLOREN, KRIMPEN GEBOREN’, 
EEN PRACHTIG BOEK
Eind vorig jaar verscheen ‘Land verloren, Krimpen geboren. Het boe-
renerfgoed van Krimpen aan den IJssel’, een uitgave van de Historische
Kring Krimpen aan den IJssel (HKK) geschreven door Arie Koolmees
en André Hoogendijk. Frank Druijff tekende voor de eindredactie. Het
bijzonder fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde boek, is beslist ook
voor HVC-leden interessant. Dit omdat Capelle aan den IJssel histo-
risch gezien, altijd sterk met Krimpen aan den IJssel verbonden is ge-
weest.

In het 200 pagina’s dikke boek
wordt aan de hand van mooie
verhalen en historische en re-
cente (drone)foto’s, het agra-
risch verleden van Krimpen
aan den IJssel en de (bouw)ge-
schiedenis van 38 Krimpense
boerderijen beschreven. Het
betreft een unieke uitgave om-
dat over het boerenerfgoed in
onze buurgemeente nog niet
eerder zo uitgebreid is gepu-
bliceerd. Een mooi naslag-
werk, niet de laatste plaats
door de kadastrale kaartjes,
plattegronden en luchtfoto’s.
Verder staan alle belangrijke
gegevens over de boerderijen
op een rijtje onder het betreffende adres, zoals bouwjaar, laatste eige -
naar, jaar van aankoop gemeente, koopsom, laatste pachter, percelen
land en huidig gebruik. Verder kan worden geconcludeerd dat de gehe-
le boerenstand in Krimpen, net als in Capelle, verdwenen is. Wat ook
opvalt is dat verschillende eigenaren en pachters een band hebben met
Capelle. Interessant is eveneens, dat van de overleden personen die in
het boek worden genoemd, geboorte- en overlijdensdatums worden ver-
meld. Het boek is kortom één bron van informatie, een aanrader voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in onze streekgeschiedenis. Aanbevolen! 
Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel, de winkel van het ‘Streek-
museum Krimpenerwaard’ en te bestellen via de website 
www.historischekringkrimpen.nl. Prijs € 19,95.

Paul Weyling
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SCHOLLEVAARSEILAND - SCHOLLEBOS
Door de drooglegging van het plassengebied ten noorden van Capelle aan
den IJssel is rond 1874 de polder Prins Alexander gevormd. Een uniek na-
tuurgebied, geleidelijk aan ontstaan door het vier eeuwen lang steken en bag-
geren van turf, ging hiermee verloren.
Schollevaarseiland
Midden in de plassen, iets ten noorden van ‘Capelle Trade Centre’ (voormalig
terrein van de Capelse Verpleeghuizen Ichtus/Meerhorst) aan de Hoofdweg, in
de nu Rotterdamse wijk Zevenkamp1, lag het ‘Schollevaarseiland’. Dit eiland
was het overgebleven deel van de afgegraven IJsselmeerpolder, een polder die
is ontstaan in 1634 na de drooglegging van het IJsselmeer. Het meer was één
van de weinig natuurlijke plassen in het gebied en heeft ooit in verbinding ge-
staan met een zijtak van de Hollandsche IJssel. Het ‘Schollevaarseiland’ stond
voor de drooglegging van het plassengebied in binnen- en buitenland bekend
als een vogeleiland en broedplaats voor meerdere eendensoorten, reigers, lepe-
laars en aalscholvers. Op het eiland, dat in de omgeving bekend stond als het
‘Reigerbosch’, werden ook zeldzame vogelsoorten waargenomen, zoals de
snor en het baardmannetje. Vermoedelijk broedde er ook de roerdomp. Het
door riet omgeven eiland kon alleen worden betreden via de boerderij van de
pachter, die op de punt van het eiland stond. De pachter liet de vogels in het al-
gemeen met rust, wel verzamelde hij in de broedtijd de eieren die werden ver-
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Schollevaarseiland en Ommoordseweg (1870), 
een aquarel van Henricus Joannes Mélis (1845-1923).

1 Zevenkamp, op dat moment niet meer dan een stuk met zand opgespoten land, is in juli
1978 bij een grondruil door de gemeente Capelle aan den IJssel overgedragen aan de ge-
meente Rotterdam.



kocht aan bakkers in de omgeving.
Tussen Hemelvaartsdag en Pinkste-
ren vond het zogenaamde ‘Scholle-
vaarschudden’ plaats. Jonge vogels
werden dan uit hun nesten geschud
en bij duizenden naar de grote ste-
den gebracht om daar te worden ge-
consumeerd. Buiten de schudtijd
was het streng verboden vogels te
vangen. Wetenschappers, studenten
en vogelliefhebbers maakten dan
excursies naar het ‘Schollevaarsei-
land’, waarbij jagers en vissers uit
de omgeving optraden als gids of
roeier. 
Verstedelijking
Halverwege de jaren ’60 van de vo-
rige eeuw kondigde het gemeente-
bestuur aan het grondgebied in het
Capelse deel van de polder Prins
Alexander te willen volbouwen met
ongeveer 6000 woningen - waarvan
tachtig procent hoogbouw tot 18
woonlagen toe en zonder veel
groen - en het hele gebied daarvoor
op te spuiten met zand. De plannen
zorgden voor veel onrust onder de
bevolking. Er was juist behoefte
aan groen. Als vanzelf ontstond er
grote weerstand tegen de plannen
en ook in de toenmalige gemeente-
raad veranderde het denken over
grootschalige hoogbouw. 
Er werd een actiegroep met de
naam ‘Woonomgeving’ opgericht,
die niet wilde dat heel de polder
werd volgebouwd met hoge flatge-
bouwen à la Beemster- Purmer- en
Schermerhoek. Hun alternatief
hield in dat het zuidelijk deel van
Schollevaar onbebouwd bleef en werd ingericht als natuur- en recreatiegebied.
De bebouwing zou beperkt moeten blijven tot het noordelijke deel rond het ge-
plande NS-station ’Capelle-Schollevaar.  De actiegroep plantte op zaterdag 8
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Zaterdag 8 april 1972 werd als protest tegen
het volbouwen van het Capelse deel van de
polder Prins Alexander, aan de Capelseweg
een boom geplant en een bord met de naam
‘Schollebos’ geplaatst. Op de bovenste foto
v.l.n.r. Henk Verwoerd, Anne van Veenen, on-

bekend en Andries van Wijngaarden. 
Foto’s: collectie HVC-Beeldbank.



april 1972 aan de Capelseweg symbolisch alvast een eerste boom plus een
bord met de naam ‘Schollebos’. Maar de symbolische boom en het bord wer-
den door de gemeente al snel weggehaald.
Schollebos
Uiteindelijk werd met de aanleg van het ruim 120 hectare grote Schollebos in
1978 begonnen, de eerste aanplant van bomen vond plaats in 1980, het stads-
deelpark was in 1986 gereed. De naam Schollebos, die de actiegroep Woon-
omgeving in 1972 bedacht, werd gehandhaafd. 
Het ‘Schollebos’ is nu het groene hart van Capelle aan den IJssel en vormt sa-
men met het ’s-Gravenweggebied een groene buffer tussen de wijken Ooster-
flank (Rotterdam), Schenkel, Schollevaar, Middelwatering en Oostgaarde. Een
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Foto links: Aanleg waterpartijen in 1979. Op de achtergrond de Capelseweg. Foto rechts:
Bomendepot in 1983. Rechts op de achtergrond woningen aan de Arabella en Norma. 

Foto’s: Eva Obbes, collectie HVC-Beeldbank.

Het Schollebos (1991) is aangelegd in een heuvelachtige Engelse landschapsstijl die zich
kenmerkt door een afwisseling van open en gesloten terrein en grote waterpartijen.

Foto’s: Eva Obbes, collectie HVC-Beeldbank.



prachtig stuk natuur dat niet alleen door Capellenaren wordt gebruikt en waar-
voor momenteel, 35 jaar na de voltooiing van het stadsdeelpark, een nieuw be-
heer- en actieplan wordt uitgewerkt.  

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- De naam Schollevaar, een historische vergissing?’ uit ‘Capelse Historie -

Vroeger hoort erbij’ 2004. Paul Weyling.
- Jaarverslagen gemeente Capelle aan den IJssel 1984-1987. 
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Het Schollebos in 1992. Op de voorgrond Sportpark-Schenkel en de Capelseweg. 
Foto: Han van Senus, collectie HVC-Beeldbank.
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VAN DER GRAAF, NA LOOD EN BROOD, 
UNIEK IN ORGELS EN MUZIEK
De op vrijdag 17 april 1908 aan de Nijverheidstraat in Capelle aan den IJssel
geboren Willem van der Graaf (1908-1981) was ongeveer 16 jaar oud toen
hij in Capelle-Kralingseveer werk vond bij de combinatie N.V. Vereenigde
Chemische Fabrieken (VCF) - Amsterdamse Superfosfaatfabriek (ASF). Het
bedrijf dat in de volksmond bekend stond als de ‘Guano’ en na de Tweede
Wereldoorlog (in 1948) werd omgezet in één vennootschap met de naam Al-
batros Superfosfaatfabrieken N.V. (ASF). Bij deze onderneming, die toen tot
de grote lokale werkgevers behoorde, kreeg Willem een opleiding tot lood-
brander, een specialisme waar in die jaren vooral in de chemische industrie
veel vraag naar was.

Loodbrander
“Wat mijn vader daar deed was het bekleden van machines en wanden met
lood, vakwerk dat onder vaak moeilijke omstandigheden in een stoffige, hete
en stinkende werkomgeving moest worden uitgevoerd. De verdiensten waren
niet meer dan enkele dubbeltjes per uur.” Dit vertelde Jan van der Graaf
(1935), de op één na oudste zoon van Willem, met veel respect over zijn vader,
die later in Keeten en Kralingseveer bekend zou worden als ‘de orgelman’.
“Op de fabriek gebruikte men heel veel lood, omdat dit bestand was tegen ge-

De Nijverheidstraat, gezien in oostelijke richting vanaf de kruising met de IJsselmondse-
laan. Rechts de ‘Guano’, de fabriek waar Willem van der Graaf werd opgeleid tot ‘lood-

brander’. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



concentreerde zuren als Chili-salpeter, dat werd gewonnen uit ‘guano’. Deze
mest van zeevogels, die in Zuid-Amerika door de Indianen van de rotsen werd
geschraapt, kwam daarna per schip naar Kralingseveer, waar het tot kunstmest
werd verwerkt, een proces waarbij ook zwavelzuur nodig was. Dat laatste pro-
duceerde men op ‘de Guano’ zelf, waarvoor ook reservoirs en goten met lood
moesten worden bekleed. Voor een loodbrander was er op de fabriek dus altijd
werk. Behalve loodbranden leerde hij er ook roken, net als bijna iedere fa-
brieksjongen. Later vond hij het vreselijk dat hij deze verslaving niet de baas
kon. Om die reden sneed hij in de oorlogsjaren met een uitklapbaar mesje zijn
sigaretten doormidden, met als argument: “Dan gooi ik tenminste twee peuken
weg!” In 1927 stapte mijn vader over naar Loodbranderij D.B. Kooiman in
Zwijndrecht, waar men zich bezighield met het vervaardigen van zuurbesten-
dige machines en apparaten voor diverse opdrachtgevers uit de chemische in-
dustrie, waaronder eveneens ‘de Guano’. Daar verrichtte hij onder dezelfde on-
gezonde arbeidsomstandigheden als bij zijn vorige werkgever hetzelfde type
werkzaamheden.”
Broodslijter
De crisis van de jaren ’30 remde de ontwikkeling van de Nederlandse chemi-
sche industrie behoorlijk af. Het gebruik van chemicaliën daalde, ook dat van
kunstmest in de landbouw. Loonsverlagingen en ontslagen in deze sector wa-
ren onvermijdelijk. Ook toeleverancier Kooiman, de werkgever van Willem
van der Graaf, deelde mee in deze malaise.
“Mijn ouders trouwden op 15 mei 1930 te Capelle en betrokken toen een wo-
ning aan de Da Costastraat in Kralingseveer,” zo vervolgde Jan van der Graaf.
“Op dat moment waren de gevolgen van de crisis nauwelijks voelbaar, maar
dat veranderde in de loop van de tijd radicaal. Ook mijn vader raakte zonder
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Bakkers en broodbezor-
gers in de tuin van bak-
kerij Luijten aan de IJs-

selmondselaan 378.
V.l.n.r.: zittend Willem
van der Graaf, Abel van
Wijk en Louw de Witte.
Staand: Goris Luijten,
Arie Rook, Piet Kok,

Leen den Hoed en Dirk
de Witte. Foto: collectie

HVC-Beeldbank.
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werk, alhoewel zijn gezondheidsklachten, als gevolg van het werken met lood
in een vaak ongezonde omgeving en het advies van de huisarts om die reden
naar ander werk uit te zien, hierbij mogelijk een rol hebben gespeeld. Toch
slaagde hij er daarna in om met zijn twee rechter handen wat te verdienen door
te klussen bij familie, buren of bekende particulieren. Zo nu en dan werkte hij
ook weleens voor Matthijs Poots (1894-1988), die aan de Nijverheidstraat een
loodgietersbedrijf bezat. Maar het leverde in totaal te weinig op om een jong
gezin van te onderhouden. Het was mijn opoe die toen riep: “Willem je mot
brood gaan verkopen”! Dit was een goed advies naar later zou blijken, maar
mijn vader zag het in eerste instantie niet zitten. Hij was erg verlegen en zag er
al ontzettend tegenop naar bekende, dus laat staan naar wildvreemde, mensen
toe te stappen met de vraag of ze bij hem klant wilden worden. Het was daar-
om mijn moeder Hanna de Reuver (Johanna Maria, 1909-1951) die op pad
ging om klanten te werven. Met succes en zo werd mijn vader in 1935 brood-
slijter. Het brood kocht hij in bij bakker Goris Luijten (1914-1998) aan de IJs-
selmondselaan (378), waarvan meer slijters hun brood betrokken, zoals Louw
de Witte (Lourens, 1894-1974) en diens zoon Dirk (Dirk Anton, 1926-2009)
en in latere jaren Piet Both (Pieter, 1919-1995). De onderlinge verstandhou-
ding was goed maar ze lagen wel allemaal op de loer als er in de wijk een ver-
huiswagen werd verwacht of verscheen. Wie van hen als eerste bij de nieuwe
bewoners aanklopte, had er vaak een klant bij. Ook wist hij precies wie van
zijn broodklanten een harmonium in huis had staan, want dat leverde hem ook
verdiensten op. Maar dat is een apart verhaal.”
Het ‘Harmonium’, een huiselijk kamerorgel
Een harmonium was een knus- en huiselijk kamerorgel, waar rondom zich op
zondagavond menig Hervormd- of Gereformeerd gezin verzamelde om vol
overgave met elkaar psalmen of liederen uit de bundel van Johannes de Heer te
zingen. Ook bij Willem van der Graaf nam dit instrument een speciale plaats

in. Die sfeer van thuis heeft altijd een gro-
te rol gespeeld in het leven van Willem
van der Graaf, zodat hij uiteindelijk van
zijn hobby zijn professie kon maken. Dat
begon al op 16-jarige leeftijd, toen hij het
harmonium van zijn ouders onder handen
Het harmonium, een trap- of kamerorgel dat in
de volksmond ook wel ‘psalmenpomp’ werd ge-
noemd. De passie van broodslijter en orgelman
Willem van der Graaf en inmiddels geen instru-
ment meer van deze tijd. Sporadisch zijn ze nog
op de kop te tikken bij ‘de kringloop’ of staan
als ze heel oud zijn en in goede staat verkeren
tegen aanzienlijke bedragen te koop in antiekza-
ken. Foto: Kringloopwinkel.
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nam. Hij bespeelde het instrument niet alleen, maar maakte het ook schoon en
repareerde het als dat nodig was.
“Mijn vader werkte niet alleen overdag als loodbrander bij de Guano en later
bij Kooiman, maar hij repareerde daarnaast in zijn vrije tijd harmoniums. Hij
begon met het instrument van een oudtante, dat tot haar tevredenheid werd her-
steld. Toen ze hem daarvoor een paar guldens gaf, zag vader daar verder wel
brood in. Op den duur bleef het niet bij stemmen, repareren en schoonmaken,
hij ging zelfs oude harmoniums opkopen en zette daarvoor advertenties in ‘De
IJssel- en Lekstreek’ en ‘De Saambinder’, het kerkelijk weekblad van de Gere-

formeerde Gemeenten. Soms stond er in
alle kamers van de diverse huizen waar
mijn ouders tussen 1930 en 1965 hebben
gewoond wel een oud instrument om op te
knappen of te koop. Deze hobby resulteer-
de op 14 mei 1935 in de start van ‘W. van
der Graaf, kleinhandel in orgels’. Dit deed
hij naast zijn dagelijks werk als broodslij-
ter. Vaak sloopte hij de oude kast van een
orgel af en bouwde er dan een nieuwe,
strakke blank eiken kast met inklapbare
trappers omheen. De oude, vaak fraaie kast
met koperen kandelaars of spiegels ver-

Nijverheidstraat 371
en 373. In de laatste,
direct naast de afrit
naar de De Ruyter-
straat woonde Wil-
lem van der Graaf
en zijn gezin. Foto:

collectie HVC-
Beeldbank.

Willem van der Graaf bezig met de restauratie
van de kast van een harmonium. 
Foto: collectie Jan van der Graaf. 
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dween in de vuilniswagen van de
gemeente. Zonde vinden we dat
nu. Vader had zelf een manier uit-
gedacht om donker gebeitste kas-
ten weer blank te krijgen. Hij be-
werkte ze eerst met ammoniakni-

traat en daarna met een sterke waterstofperoxide. Zelfs kasten met
houtsnijwerk zagen er door deze manier van behandelen weer als nieuw uit en
de houtnerf was dan ook weer zichtbaar. Hij zal zich niet altijd bewust zijn ge-
weest van de gevaren van de vloeistoffen waar hij mee werkte. Hij was echt
een veelzijdig man. Zo repareerde hij niet alleen de blaasbalg, maar bracht hij
ook de tientallen koperen tongen van bas, harp en schalmei weer op toon. Ook
construeerde hij tremelo’s. Hij leidde hierbij de lucht uit de balg door een kast-
je waarin hij een verend instrumentje had geplaatst. Bij het spelen op het har-
monium ontstond hierdoor een mooie trilling van de muziek.”
Nationaaltjes
In de jaren ’50 deed het elektronisch orgel zijn intrede. Dit instrument, door-
gaans bestaande uit één of meerdere klavieren, een set pedalen en een zwelpe-
daal waarmee het volume van het geluid kon worden geregeld, werd in korte
tijd heel populair, niet alleen professioneel, maar ook in de gezinnen waar men
generatieslang bij het harmonium psalmen en gezangen had gezongen. Dit mu-

ziekinstrument maakte in de
daaropvolgende decennia
zo’n ontwikkeling door, dat
het uitgroeide tot één van de
meest flexibele ooit.

Willem van der Graaf bespeelt hier
wellicht een door hem gerestaureerd
harmonium. 
Foto: collectie Jan van der Graaf.

Willem van der Graaf achter
een ‘Nationaaltje’, een elektro-
nisch orgel. Foto: collectie Jan
van der Graaf.



HVC Nieuwsbrief zomer 2022 pagina 26

“Broer Leen (Leendert, 1902-1991) en zoon Leen (Leendert, 1944) hadden,”
aldus Jan van der Graaf, “de grootste moeite mijn vader ervan te overtuigen
dat elektronische orgels de toekomst hadden. Vaders reactie was steeds: “Maar
ik heb totaal geen kaas gegeten van al dat elektronisch gedoe”. Probeer het dan
eerst met een enkel exemplaar, luidde het advies. Pas toen broer Leen zei: “Als
je het niet kwijt raakt, dan koop ik het”, ging vader overstag. Het werd een suc-
ces! Een jaar later vlogen de ‘Nationaaltjes’ (National, een elektronisch orgel
van Japans fabricaat) de deur uit. De allereerste werd in april 1965 verkocht
aan ome Gijs de Reuver (Gijsbert Cornelis, 1906-1989) Tegelijkertijd raakte
het harmonium uit de gratie. Op dat gebied was er alleen nog wat reparatie-
werk te verrichten, waar mijn vader soms een zee van tijd aan kon besteden.
Dat deed hij liever dan brood bezorgen. Hij liet dat in de periode 1953-1959
graag aan mij over. Ik kon dat werk prima combineren met de studie aan de
Rotterdamse Avond Kweekschool voor onderwijzer. En mijn vader was geluk-
kig, die kon de gehele dag ‘orgelen’.
Het was heerlijk, overdag in de buitenlucht op pad met het brood en ’s avonds
naar ‘de Kweek’. Mijn broer Wim (Willem, 1939-2003) leverde regelmatig
hand en spandiensten en ik had ook nogal eens assistentie van de nog jonge Ja-
cob de Leeuw (1950). Jappie, zoals hij toen werd genoemd, verzuimde daar-
voor van kleuterschool. Als de kleuterleidsters - juffrouw Verhoef en juffrouw
Kasbergen - met zijn klasgenootjes passeerden verstopte hij zich gauw in de
bakfiets tussen de broden en kwam pas weer tevoorschijn als de groep weer uit
het zicht was verdwenen. Als ik hulp had of flink doorreed met de broodkar,
kon ik vroeg klaar zijn en dat was weer prettig voor de studie. Wel oppassen
dat de politie niet zag dat je ’s morgens voor tien uur met vers brood liep te
venten, maar Dirk de Witte en ik hadden zo onze waarschuwingsposten. Dat
hielp bij het ontwijken van de sterke arm. Vooral politieman Buijs in Kraling -
seveer was een kwaaie. Twee keer ben ik door hem meegenomen naar de po-
litiepost tegenover het veer aan de Schaardijk.”

Jan van der Graaf als
broodbezorger in de Oli-

vier van Noortstraat. Foto:
collectie Jan van der

Graaf.



Orgelhandel W. van der Graaf en Zoon
De orgelzaak ging steeds beter draaien, zelfs zo goed dat in 1959 de ‘brood-
wijk’ kon worden overgenomen door schoonzoon Leen de Vos (Leendert,
1927-1998). Voortaan wijdde de familie Van der Graaf zich helemaal aan de
verkoop van orgels en andere klavieren.
“In 1965 werd in de voorkamer van het woonhuis De Ruyterstraat 22 een
showroom ingericht, die twee jaar later verhuisde naar de leegstaande viswin-
kel van Henk Mastenbroek aan de Nijverheidstraat 168, schuin tegenover ons
huis op 373. Toen de showroom daar vanwege de dijksanering in 1969 moest
verdwijnen werd uitgeweken naar Doormanstraat 14. Daar konden in de voor-
malige schoenenwinkel van Van Drongelen een nieuwe orgelshowroom en een
leslokaal worden ingericht. Mijn vader verhuisde al in 1964 om dezelfde reden
van Nijverheidstraat 373 naar De Ruyterstraat 22.
Met ingang van 1 januari 1969 werd de naam van de firma gewijzigd in ‘Or-
gelhandel W. van der Graaf en Zoon’. Met zoon Leen als medefirmant werd de

opkomst van het elektronisch orgel
op de voet gevolgd. Er kwamen
steeds meer merken en modellen
bij: National, Solina, Eminent, Jo-
hannus en vele andere fabrikanten.
De groei manifesteerde zich in
1974 met een verhuizing naar Ko-
perwiek 91, in hetzelfde jaar ge-
volgd door de opening van een fili-
aal in Scherpenisse. Korte tijd later
volgden de filialen in Bruinisse,
Monster, Waddinxveen en Urk. In
de jaren ’80 liep de verkoop van
elektronisch orgels in heel Neder-
land drastisch terug. Alle filialen
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Winkelcentrum Capelle-West
aan de Doormanstraat met op
de hoek Orgelhandel W. van

der Graaf en Zoon. 
Foto: collectie HVC-Beeld-

bank.

Vader Willem en zoon Leen in de winkel aan
de Koperwiek. Foto: collectie Leen van der

Graaf.  
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werden gesloten en de vestiging in de Koperwiek werd in 1996 verplaatst naar
Goudenregenstraat 12. In deze zaak worden onder de naam ‘Boek- en Muziek-
huis Van der Graaf’ naast orgels en piano’s niet alleen de meest uiteenlopende
muziekinstrumenten verkocht, maar ook boeken, cd’s, dvd’s en bladmuziek.”
Op 27 februari 2017 - ruim 81 jaar na de officiële start van ‘W. van der Graaf,
kleinhandel in orgels’ dinsdag 14 mei 1935 - werd de zaak door Leen van der
Graaf overgedragen aan Dirk, Erika en Hendrik Verhoef en werd de naam ge-
wijzigd in ‘Boek- en Muziekhuis Verhoef.’ Het harmonium, de hobby van
broodslijter Willem van der Graaf waar het allemaal mee begon, is dan al heel
lang geen instrument meer van deze tijd. Heel zelden zijn ze nog op de kop te
tikken bij ‘de kringloop’ of staan als ze heel oud zijn en in goede staat verke-
ren tegen aanzienlijke bedragen te koop in antiekzaken. 
Ongeveer drie jaar na de overname hield de familie Verhoef het reeds voor ge-
zien en sloot de winkel in boeken en muziek haar deuren. De eigenaar van het
pand, ‘Woningcorporatie ‘Havensteder’, transformeerde vervolgens de voor-
zijde van de winkel weer tot eengezinswoning, terwijl de aanbouw aan de ach-
terzijde een apart te verhuren bedrijfsruimte bleef.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- 2011: Jan van der Graaf, Rotterdam.
- Weekblad ‘De IJssel- en Lekstreek’.
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.

‘Boek- en Muziekhuis Van der
Graaf’ aan de Goudenregen-

straat. Foto: collectie Leen van
der Graaf.



DE DIJK TUSSEN KOUWENHOEK EN ‘T SLOT
Van de nieuwe expositie in het Dief- en Duifhuisje is een boekje beschik-
baar, waarmee u de hele expositie mee naar huis kunt nemen, om thuis
nog eens goed te bekijken.
De expositie toont het werk van Arie Broere (Arie Cornelis, 1885-1962). 
Tekeningen in een impressionistisch-naïeve stijl, welke in de visuele geschied-
schrijving van Capelle beslist bijzonder mogen worden genoemd. 
Broere heeft hiermee met gevoel voor detail, plekjes en panden aan de Groene-
dijk en de Dorpsstraat zichtbaar gemaakt die voor zover bekend nooit zijn ge-
fotografeerd. 
De getekende herinneringen van deze geboren en getogen Capellenaar - die de
kost verdiende als meester-plaatwerker op de nieuwbouwwerf van A. Vuyk &
Zonen’s Scheepswerven - zijn daarom van blijvende historische waarde.
Tijdens openingstijden is het boekje verkrijgbaar in het Dief- en Duifhuisje en
het Historisch Museum. € 10,00, voor leden € 8,50.

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

De dijk, tussen
Kouwenhoek

en ’t Slot

PPaauull WWeeyylliinngg

Expositieboekje 
mei - oktober 2022
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Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel      
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

Onze 
exposities .....

..... zijn een bezoek meer
dan waard

Dief- en Duifhuisje     Nieuwe Laan 11 
2902 BW Capelle aan den IJssel

www.hvc-capelle.nl   -   info@hvc-capelle.nl

Foto-expositie 2022:
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van Nederland
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Toegang gratis


