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VAN De VOOrZiTTer
Het Najaarsnummer van de HVC Nieuwsbrief kondigt
van oudsher een aantal activiteiten aan die in de maand
september van start gaan. Na een zomer, waarin velen zul-
len hebben genoten van rust, ontspanning en fijne weers -
omstandigheden, is het nu weer tijd voor de handen uit de
mouwen. HVC-vrijwilligers zijn de afgelopen tijd druk ge-
weest met het treffen van voorbereidingen.

Een expositie werd afgesloten. ‘Capelle op Reis” trok ruim 800 bezoekers. Een
bericht in de lokale pers over de komende sluiting bracht op de 2 laatste zater-
dagen nog ruim 100 bezoekers naar het Historisch Museum aan de Bermweg.
Net op tijd, pfff. Misschien toch goed om te vermelden dat de HVC exposities
elke zaterdag te bekijken zijn van 13.00 tot 16.00 uur!
Een nieuwe expositie wordt geopend. Ter gelegenheid van het feit dat de werk-
groep Beeldbank 10 jaar geleden werd opgericht is een jubileum tentoonstel-
ling ingericht met historische beelden van Wonen, Werken en Recreatie in Ca-
pelle aan den IJssel.
Een prachtig tijdsdocument in (bewegend) beeld en vele authentieke objecten.
Absoluut de moeite waard en van harte aanbevolen! Vanaf zaterdag 12 septem-
ber, elke zaterdag tot medio augustus 2016.
Deelexposities zullen in de komende maanden worden ingericht in de Biblio-
theek, het Van Cappellenhuis en het Gemeentehuis.
En dan is september de maand van Open Monumentendag. Dit jaar is het the-
ma Kunst en Ambacht. U vindt het programma van zaterdag 12 september in
dit nummer van de HVC Nieuwsbrief.
De HVC stelde een fietsroute samen langs (het merendeel) van de openbare
kunstwerken in Capelle. De route voert door alle Capelse wijken en is 28 km
lang geworden. Uiteraard in delen te doen wanneer u het in één keer wat lang
vindt en u kunt overal in de rondrit aan deze fietstocht beginnen.
Tenslotte nog twee huishoudelijke mededelingen. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering eerder dit jaar begroetten wij Agnes Riphagen als onze nieuwe se-
cretaris. Helaas hebben wij inmiddels afscheid van haar genomen, omdat er
geen combinatie mogelijk bleek van haar andere activiteiten en het secretariaat
van de HVC. Er is dus weer een vacature en u kunt zich aanmelden......
Wanneer u bij deze Nieuwsbrief een herinnering voor de betaling van de con-
tributie vindt, zou u dan gelijk actie willen ondernemen en het bedrag overma-
ken? Dank u wel voor uw medewerking.

Jos Specht, voorzitter
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OPeN MONuMeNTeNDAG 2015
ACTIVITEITEN ZATERDAG 12 SEPTEMBER
De HVC coördineert al enkele jaren de activiteiten rond Open Monu-
mentendag in Capelle aan en IJssel. Ook dit jaar is de HVC betrokken
bij activiteiten rond het landelijk thema KUNST EN AMBACHT.

Voor de Historische Vereniging Capelle begint Open
Monumentendag (OMD) al op donderdag 10 septem-
ber met OMD Klassendag. Zowel op donderdag als
op vrijdag worden schoolkinderen door de werkgroep
Educatie ontvangen in de Dorpskerk om aan de hand
van een Monumentenwijzer dit gebouw te bekijken.
Op zaterdag zijn de beide musea open, Zowel het
Historisch Museum aan de Bermweg (Expositie 10

jaar Beeldbank) als het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan (Exposities
Steenplaatsen in Capelle/De Kastelen van Capelle) ontvangen bezoekers tus-
sen 10.00 en 16.00 uur.
Zowel om 12.00 uur als om 14.00 uur wordt er vanuit het Dief- en Duifhuisje
een rondleiding georganiseerd door het nabijgelegen slotpark.
Ook aan de Bermweg laat het J.A. Beijerinckgemaal vanaf 10.00 uur van tijd
tot tijd de machines draaien en geven de machinisten graag een toelichting op
het functioneren van het gemaal.
Er zijn twee kerken die hun deuren openen op deze dag: De Hoeksteen en de
Moriakerk.
In de Hoeksteen zal een tentoonstelling worden gehouden op het terrein van
kunst en ambacht verzameld uit de talenten van de gemeenteleden. Naast schil-
derwerk zullen er zelfgebouwde objecten als een boot met stoommachine en
een miniatuur zweefmolen te zien zijn. Dit laatste object zal vanaf 10.00 uur
onderdeel voor onderdeel worden opgebouwd en vanaf kwart voor drie weer
op dezelfde wijze afgebroken.
Om 11.00, 13.30 en 15.30 uur zal Ds. Dora Hoekstra bij voldoende belangstel-
ling uitleg geven bij het interieur van de kerk, waarin de nodige symboliek ver-
werkt zit.
Ook de Moriakerk geeft invulling aan Open Monumentendag en wel door mid-
del van een presentatie over de geschiedenis van het kerkgebouw en informa-
tie van de architect over de bouw van de kerk. Ook zijn oude doopkaarten te
zien. 
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De Regentenkamer in het Van Cappellenhuis wordt beschouwd als een van de
mooiste monumentale kamers van het land. De HVC verzorgt er rondleidingen
en vertelt de geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners.
Het Van Cappellenhuis organiseert een grootse magazijnverkoop van kunstwer-
ken in de galerie en er zijn fotosessies met fotograaf Ronald Beek, o.a. bij de
oldtimer voor de deur.
Van 10.30-12.00 uur en van 13.30-15.00 uur vinden bij goed weer in de tuin,
bij slecht weer binnen, workshops schilderen plaats op echt schildersdoek o.l.v.
Erna Daalman. Wie verzekerd wil zijn van een plaats kan zich van tevoren via
www.vancappellenhuis.nl opgeven. U betaalt alleen de € 5,- materiaalkosten.
Van 10.30-13.00 uur treden in de Van Cappellenzaal kamermuziekensembles
op in diverse bezettingen, o.a. het ensemble “Kamermuziek in de Keuken” en
het “Salonorkest Pistache”.
Van 13.00-13.30 uur en van 15.00-15.30 uur geeft kunsthistorica drs. Patricia
Huisman in de Van Cappellenzaal een korte, maar ongetwijfeld boeiende lezing
over architectuur.
Van 13.30-14.00 uur treedt het “Capels Vrouwenkoor” op o.l.v. Mirjam Pool.
Van 14.00-15.00 uur zorgt “Salonorkest Capelle” voor warme en sfeervolle
muziek.
Vanzelfsprekend zijn er ook veel activiteiten in en rondom de Dorpskerk. De
Dorpskerk is open voor het publiek en het orgel zal worden bespeeld. Om
11.00, 12.00 en 13.00 uur zal er een rondleiding zijn door de kerk.
Bij de Dorpskerk kinderactiviteiten en in de Kerklaan de Kunstmarkt met dit
jaar, gezien het thema van Open Monumentendag, enkele kunstenaars die ‘al
werkend’ aanwezig zullen zijn. 
Ook de HVC is er met een kraam vertegenwoordigd.
Er wordt aandacht besteed aan een kunstvorm, die vaak met gemengde gevoe-
lens wordt bekeken: graffiti. John van Dalen geeft een demonstratie.
De Kunst- en Cultuurmarkt speelt zich dit jaar af op TWEE locaties. De Kunst-
kring en Art Capelle Kunstcollectief hebben de krachten gebundeld om er op
deze dag één groot cultureel festijn van te maken. Ook op het Stadsplein is een
keur van kunstenaars vertegenwoordigd die de bezoeker een groot, gevarieerd
en veelzijdig aanbod biedt.
Zoals altijd zijn de deelnemende monumenten en evenementen gratis toeganke-
lijk.
Wij wensen u veel genoegen op Open Monumentendag 2015.
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CONTOureN sLOT wOrDeN ZiCHTbAAr
In het winternummer van de HVC Nieuwsbrief in 2012 berichtten wij
voor de eerste maal over het idee van de Historische Vereniging om de
contouren van het Slot weer zichtbaar te maken. De eerste gesprekken
vonden hierover in september van dat jaar op Open Monumentendag
plaats met de toen verantwoordelijke wethouder. Het idee viel in goede
aarde en de HVC kreeg een toezegging van een financiële ondersteuning
voor de uitwerking van dit plan.
We zijn nu drie jaar verder en we ontvin-
gen de mededeling dat het college van bur-
gemeester en wethouders heeft ingestemd
met het inrichtingsplan voor het Sloteiland.
De uitvoering van de noodzakelijke werk-
zaamheden gaan direct na de zomervakan-
tie van start.
Inmiddels is de rol van de HVC van initia-
tiefnemer en voortrekker veranderd in die
van cultuurhistorisch adviseur. 
De gemeente besloot in 2013 het project
‘Sloteiland’ onderdeel uit te laten maken
van het project ‘Dijkverzwaring’. Dat had
ook gevolgen voor het Slotpark, dat gro-
tendeels op de schop gaat. Tevens werd
door de gemeente een landschapsarchitect ingeschakeld voor de vormgeving
van het hele gebied tussen de   Mient en de Slotlaan, inclusief het Slotpark.
Daarmee nam zij de regie over van de HVC met betrekking tot planvorming en
uitvoering.
Vanzelfsprekend zijn wij blij dat het oorspronkelijke HVC initiatief nu gaat lei-
den tot de herinrichting van het Sloteiland.
In het ontwerp is gekozen om de contouren van het eerste kasteel uit 1285 en
het laatste uit 1646 te markeren. Straks geven houten vlonders de contouren
van de torens van het voormalige Slot aan.
De buitencontour van het Slot krijgt vorm met een beschoeiing rondom het ei-
land. Het grondplan van de twee kastelen wordt aangegeven met stenen.
De HVC blijft actief betrokken bij Slotpark en Sloteiland, onder andere door
middel van rondleidingen en door het ontwikkelen van informatieborden in sa-
menspraak met de gemeente. 
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eXPOsiTie ’10 JAAr beeLDbANK 
iN CAPeLLe AAN DeN iJsseL’
Op zaterdag 15 augustus werd de tentoonstelling Capelle op Reis afgeslo-
ten. Met ruim 800 bezoekers een goed bezochte expositie. Coördinator
van de werkgroep Exposities, Anneke Scheffer, sprak een dankwoord tij-
dens de officiële afsluiting. 

De HVC is haar vrijwilligers erkentelijk voor de inzet bij het tot stand komen
van deze tentoonstelling en haar vele bruikleengevers. 
(Foto’s Kees Grandia/Anna Swets).

De voorbereidingen voor een volgende expositie zijn in volle gang! 
Van zaterdag 12 september 2015 tot en met zaterdag 13 augustus 2016 is in het
Historisch Museum aan de Bermweg 13, de
expositie ‘10 jaar Beeldbank in Capelle aan
den IJssel’ te zien. Openingstijden: iedere
zaterdag van 13 tot 16 uur. Op ‘Open Mo-
numentendag’ zaterdag 12 september 2015,
‘Museumdag’ 2 april 2016 en ‘Molen &
Gemalendag’ 14 mei 2016 is het museum
geopend van 10 tot 16 uur.
De expositie is ingericht naar aanleiding
van het 10-jarig jubileum van de HVC-
Beeldbank (2005-2015) en toont een selec-
tie van oude en jonge historische foto’s van
Capelle aan den IJssel binnen de thema’s
‘Wonen, Werken en Recreëren’, afkomstig
uit de collecties van de Historische Vereni-
ging, de gemeente en particulieren. Daar-
naast zijn er unieke films te zien met topo-
grafische- en nostalgische beelden uit het
vroegere en recentere verleden van Capelle,
alsmede oude fotoapparatuur- en curiosa.



VerVeNiNGsPeriKeLeN iN- eN OM CAPeLLe
Uit: Onderzoek en Bijvangst
De Kadastrale Minuutplans - ook wel de oorspronkelijke plans genoemd
- zijn de allereerste kaarten van een gemeente die na opmeting door het
Kadaster zijn vervaardigd. Deze plans mochten niet worden bijgewerkt.
Om die reden zijn ze toen compleet “nagetekend op het kopiёerglas”. Zo
ontstonden Bijbladen waarop vanaf dat moment alle mutaties omtrent
koop, verkoop en terreinverandering zijn verwerkt. Voorts moest deze
“nieuwe toestand” vanaf het Bijblad worden nagetekend op een hulp-
kaart, waardoor men elke “oude toestand” tot aan de “Minute” kan her-
leiden. 

De werkzaamheden voor het nationale Kadaster startten
in 1811 en kwamen gereed in 1831, althans voor zover,
dat het resultaat kon worden gebruikt voor de belasting-
heffing over 1832. In het ovaaltje op de oorspronkelijke
plans staan wat ons dorp betreft: “Gemeente Capelle op
den IJssel”, de “Sectie” met het bladnummer, de
“Schaal” waarop het is getekend, en als plaatselijke be-
naming: “De Heele landen en de Plassen”. 
Het begin van deze landen lag toen bij de teen van de
IJsseldijk en reikte doorgaans tot op een afstand van een

veertigtal meters vanwaar na drooglegging de Bermweg is aangelegd. Onge-
veer op die plaats begonnen de uitgeveende plassen met een ± 2.50m diepe on-
gelijke bodem. Deze watermassa werd doorkruist door de destijds nog bestaan-
de wegen en kaden. Dit gebied was “groffelijck” vernield door roekeloze veen-
graverij en slechts verworden tot een omgeving waar enkele vissers en
rietsnijders in hun levensbehoeften konden voorzien. 
Toen onverwacht een bericht uit de Rotterdamsche Courant van 12 februari
1801 ons onder ogen kwam met het verzoek aan de ’s-Gravenweg en IJsseldijk
“te mogen verveenen”, viel meteen het besluit daar, als onderdeel van de ver-
veningsproblematiek in en om Rotterdam, uitgebreid onderzoek naar te doen. 
Een resultaat van het vervenen
Met de uitvinding van het slagturven en haar opgang waren de heemraadschap-
pen niet erg gelukkig. In Schieland werd daarom al in 1545 een plakkaat uitge-
vaardigd waarin men twee jaar mocht slagturven met als voorwaarde dat het
uitgeveende stuk hoogstens twee jaar later weer toegemaakt moest worden.
Vijftig jaar later kwam het heemraadschap van Schieland nogmaals met een
“plakkaat op het stal van het slachtturven”. Ook de Staten van Holland vaar-
digden plakkaten uit om deze baggerpraktijken zoveel als mogelijk te beper-
ken. Echter, ondanks die pogingen namen ze schrikbarende vormen aan. Daar-
bij liet het toezicht van Schieland, hoe goed ook bedoeld, in de praktijk veel te
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wensen over. Mede omdat er geen kadastrale kaarten waren met nauwkeurig
vermelde percelen, liepen zeer veel maatregelen op niets uit. Het was in die tijd
voor landeigenaren erg gemakkelijk de pachtboeren van hun landerijen te zet-
ten en deze gronden voor een goede prijs te verkopen aan een vervener. Want
een wet die pachters bescherming bood, zoals later in de Pachtwet, bestond
destijds nog niet. Als de verdrevenen daarna veroordeeld waren tot het verrich-
ten van veenarbeid wachtte hen een karige beloning. De vervener had zijn
veenarbeiders alleen nodig van maart tot half september. In de overige maan-
den moest dit volk maar omzien naar andere inkomsten, die er bijna niet waren. 
Zeer lang wist de turfgraverij om zich heen te grijpen, waardoor tal van land-
schappen geheel of gedeeltelijk veranderd zijn. Tot die categorie behoorde het
grotendeels weggebaggerde gehucht “Schinkelsveen onder Kapelle”, dat - ge-
tuige de HVC-Nieuwsbrief van september 2000 - in het jaar 1822 nog slechts
omvatte: “11 huizen, 2 bouwvallige huisjes, een spuithuisje, 15 turfschuren, 2
andere schuren en 51 ledige erven tot niets gebruikt wordende”.
Een aangrijpend incident
Wat de bewoners van een naburig veengebied een kleine halve eeuw eerder
overkwam, is waard aan de vergetelheid te worden onttrokken. Zo legde een
verslaggever vast in de Rotterdamsche Courant van 24 augustus 1775: “Gis-
teren namiddag ten half 3 uren, ontstond er een allerhevigste Brand te Ter-
bruggen, of naar de gemeene Landtaal te Terbreggen, een zekere Buurt omtrent
een uur gaans van Rotterdam: door den sterken Wind sloeg de vlam wel haast
van het eene Huis tot het ander over, zoo dat er 17 Huizen, 1 kleine Buite-
plaats, 1 Koornmolen, 8 groote Schuren met Turf en een Turfschuit tot op het
water toe, geheel zyn afgebrand. Men heeft de woede der vlammen niet voor
heden in de morgenstond kunnen meester worden, terwyl vele menschen door
dit droevig voorval in een beklaaglyken staat gebragt zijn”. Op de algemene
“Dank-, Vast en Bededag” in februari 1776, sprak de predikant van het oude
Kralingen, dominee Theodorus van de Groe, die als ooggetuige de vuurzee had
aanschouwd, tot zijn gemeente de zo ernstvolle woorden: “Doch wat wil ik
spreken van de vorige dingen? Heeft niet de Heere, Zijne geduchte hand ook
uitgestrekt voor onzer aller oogen, nog zoo onlangs geleden? Hoe strekte Hij
Zijne hand niet uit, in dien zwaren brand, hier in onze nabuurschap, toen het te
vreezen stond, dat het vuur, aangeblazen en voorgedreven, door den geweldi-
gen wind, alles zou verslonden, en de vlammen ons hier ook zouden verteerd
hebben?” 

Gevolgen van de vervening voor het dorp Oud Kralingen
Dat aan beide zijden van de Kralingse Veenweg op onverantwoorde wijze was
verveend, kan men afleiden uit het in 1797 verschenen boek De Nederlandsche
stad-en dorpbeschrijver “Dan,’t word door zijnen bloei met zijnen val bedrijgt,
Daar ’t door de veenderij, voor Landen water krijgt”. In 1836 werd dit aan-
schouwelijk toen de gemeente Kralingen op de hoek Korte Kade/’s-Gravenweg
als gevolg van de door vervening vervallen toestand, een huis kocht “om te
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verbouwen tot een Gemeentehuis” dat in september 1837 als “ gemeentehuis
tot Publieke dienst is ingerigt”. Tegelijkertijd kozen de kerkvoogden voor een
nieuw Godshuis waarvoor in september 1841 de eerste steen werd gelegd. Zeer
veel van de ruim 2800 inwoners hadden zich toen reeds rond deze nieuw te
bouwen kerk gevestigd. Op 1e kerstdag 1842 ging de “Wel Eerw. zeer geleer-
de heer Ds A.H.C. van Senus (dit was de overgrootvader van de in Capelle nog
niet vergeten huisarts wijlen Antonie Hendricus Catharinus van Senus - K.K.),
Herder en leeraar deezer Gemeente”, in het oude kerkje aan de Veenweg voor
in de laatste godsdienstoefening, waarna men“in geroerde stemming door den
Leeraar, den Kerkenraad, kerkvoogden en Notabelen gevolgd, het Heiligdom
in statigen optogt verliet”. Op de daarop volgende 2e kerstdag werd het nieu-
we kerkgebouw aan de Hoflaan, in het dichtst bewoonde gedeelte van Kralin-
gen, in gebruik genomen. Het oude bedehuis werd hierna in april 1844 “ver-
kocht tot afbraak voor het bedrag van ƒ 1172,-”. Wel bleven de muren staan tot
op een hoogte van 1.20m waartussen grafkelders zijn gebouwd. Dit is terug te
vinden aan de noord-zijde van de nog steeds bestaande begraafplaats Oud Kra-
lingen. 
Een opvallend bericht
De Rotterdamsche Courant liet op12 februari 1801 het volgende van de druk-
pers rollen: 
“In de Zitting der Eerste Kamer, van Dingsdag den 10 dezer, rapporteerde de
Burger Couperus favorabel op het verzoek van Ingelanden van Kralingen,
Nieuwerkerk en Cappellen op den Yssel, om binnen de 25 Roeden van ’s Graaf-
weg en den Hoogen Dyk te mogen verveenen. En werd besloten om dit Rapport
te doen drukken, en drie dagen na de distributie aan de orde van den dag te
stellen”. 
Voor dit bericht in openbaarheid kwam, hadden Municipaliteiten (de gemeen-
tebesturen) van Capelle op d’IJssel, Nieuwerkerk op d’IJssel en Kralingen
reeds brieven van voorschrijving, ten geleide van drie requesten van ingelan-
den, verzonden naar het “Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek”. Die
van Capelle hadden daarin kenbaar gemaakt om “vyfenzeventig (rijnlandse)
Roeden van de Honderd Roeden lands, gelegen benoorden s’Gravenweg, en
dus tot op 25 Roeden van dezelve weg in den Ambachte van Cappelle op
d’Ýssel, meergenoemd te mogen verveenen”. En zij van het Ambacht van Kra-
lingen verzochten van de “respective aldaar gelegen landen te verveenen, met
dezelve blijven tot op de vijfentwintig Roeden voor ’t Lyf, op te meeten van
s’Gravenweg en Oudendyk”. Ook de Nieuwerkerkse ingelanden vroegen de
“omschreven landen, gelegen binnen de Polders Blaardorp, den Esse en Cort-
land onder Nieuwerkerk, te verveenen of doen verveenen, mits dezelve blijven-
de tot op 50 Roeden na van Schielandse Hoogenzeedyk en op 25 Roeden na
van de Graafweg (…).
Nadat de verzoekschriften op 1 maart 1799 door het genoemde Bewind waren
geregistreerd, gaf de “Agent (minister) van Inwendige Politie en toezicht op
den Staat van Dijken, wegen en wateren” opdracht tot lokale inspectie van de
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bewuste landen. Zelf ontbood hij de Dijkrechter en Hoogheemraden van Schie-
land die hem moesten informeren over de nadere vervening. 
Van de aanwezig zijnde leden van gemeenteraden kregen slechts Inspecteurs de
verlangde informatie. Verder mochten zij van de Rotterdamse raad de schrifte-
lijke getuigenis zien op de kaart met de bepalingen waar volgens het contract
met Schieland uit 1768 geen vergunning voor vervening mocht worden gege-
ven. Als tenslotte “dit gans omslagtig werk” in handen was gesteld van “eene
personeele Commissie”, moest deze vervolgens aan de Eerste Kamer van het
Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen Volks, na overweging, haar
oordeel en advies geven. Dit gebeurde door lezingen op 10 en 24 februari en 2
maart 1801 waarin door requestranten de aangevoerde motieven ons geenszins
in het ongewisse laten. Hun enig doel was de “Noodzakelykheyd en onschade-
lykheyd voor het algemeen van deeze nadere verveening te betoogen”. Dit
kwam er in essentie op neer dat door de “nadere vervening, de verstopte bron-
nen van bestaan en welvaart voor die Ambachten weder zoude geopend wor-
den. Dat s’ lands Cassen hierdoor makkelyk zoude bevoordeelt worden. Dat de
Landen welkers nadere Verveening verzocht wordt, door de overstrooming van
het schraale winterwater niet zeer vrugtbaar zyn, en door de sterke aandrang
der Groote Plassen, zonder daar van eenig vrugt te trekken Jaarlyks verminde-
ren. En eyndelyk, dat deese nadere Verveening geen de minste Schaade of na-
deel aan den ’s Gravenweg, en Ysseldyk kan te weeg brengen”.
Voor alle duidelijkheid hadden de Dijkrechter en Hoogheemraden aangemerkt
dat, indien er met de inspecteurs overeenstemming heerste en de verzoeken van
requestranten niet zouden worden toegekend, zij er zich ook niet door bena-
deeld noch beschadigd konden vinden omdat“ ze deze landerijen uithoofde der
keuren van Schieland nimmer als veenlanden hebben kunnen kopen”. Nadat de
commissie hierna in het algemeen nog even had stilgestaan bij de recent gestar-
te vervening in de Krimpenerwaard en ook die van elders, gingen zij over tot
het “wederleggen” van het betoog der requestranten. 
In de requesten hadden commissieleden gezocht naar enige plannen voor duur-
zame opening van bronnen welke zouden leiden tot welvaart. Doch de reque-
stranten benoemden die niet, maar zij gaven wel aan dat ze naar wegen zochten
om hun eigen voordelen te vermeerderen, en niet die van hun Ambachten. Zij
gaven evenwel toe dat, als de turfvaart met deze vervening zou aantrekken, de
winkeliers mede zouden profiteren van de voordelen van landeigenaren. Het
maakte tevens duidelijk, zo er een vervening kwam, dat, indien niet tijdig voor
droogmaking werd gezorgd, deze tenslotte gelijk zou zijn aan de vroegere situ-
atie. Anders zouden de “gegoedste Ingezetenen heenen gaan, en de behoeftige
alleen overblijven” en de nog florerende boerenbedrijven met de duurzame
voordelen zijn overgegaan in de geldbeurzen van de verveners. Verder was het
hun klaar voorgekomen dat als de ” verveening niet word toegestaan, alle
veenlieden en arbeyders binne korte Jaaren zich na elders zullen begeven, dat
gewis dan de Ambachte teniet zullen gaan en de Huysen worden afgebrooken.
Hieraan mist het land zyne verponding en ondervind dus een dadelijk nadeel.
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Ook zijn wy geïnformeert door Lieden die het Lokaal aldaar kennen dat de lan-
den benoorde den Oudendyk en s’Gravenweg en den Ysseldyk zeer on-
vrugtbaar zyn, en alleen den boer veel specie tot toemaaking kosten hetgeen
een gevolg geeft, dat den Lande aan de Zuyd Zyde niet van genoegzaam mest
voorsien kunnen worden; en het is zeeker, dat, al word de veendery toegestaan
men aan de Zuyd Zyde van boven gemelde wegen geen minder vee zal vinde als
nu aan beyde Zyde is; daar en boven geven die landen weynig voordeel; im-
mers verveent men al de veenakkers die in het plan leggen, men gebruykt de
landereyen die men nu wil verveenen om turf op te droogen, en dezelve worden
dus evenwel niet beweyd, maar zyn nu ook onnut voor het vee; daar en boven
zyn alle die Landen aan de Plas zyde geleegen maar zeer weynig aangedamt,
zy spoelen aft en verminderen, zoodat daar niet in wordt voorsien, zy binnen
korte tyd wel 25 a 30 Roede lengte zullen afgespoelt en nutteloos verspild wor-
den, dat kan en moet door een nadere verveening in een beetere staad gebracht
worden; want men laat met Veenen te beginnen, van het Zuydeynden en gelast
dat, nadat er drie Roede lengte uytgeveend is, zulks aan te dammen tot de leng-
te van drie roeden en met rietspeer te beleggen, dan krijgen die landen een suf-
fisant (voldoende - K K) en altoos duurende bescherming voor de kracht en
slag van t’water te meer wanneer men zorgt dat alle aarden nadat alvoorens
alle Kaaden en wegen behoorlijk aangedamd en suffisant genoeg gemaakt zijn,
of die als dan nog overig was moest worden gebracht op het Eynde van de als-
dan blyvende Landen, om zo veel als een dyk te formeeren, die bij nadere
droogmaking van extra veel effect zoude kunnen zijn het Eydelyk tot een droog-
makery” nog zal moeten koomen”. (…) En wat men ook mag zeggen van de
Passagieryken Straatweg van Rotterdam op Gouda Langs s’Gravenweg, het is
een ieder bekent die dezelve Passeert dat zy wesentlyk op veel plaatsen te smal
voor zoo een sterke passagier is; deese weg zoude indien de verveening door-
ging 10 – 12 voeten kunnen verbreed worden, met de sloot aan de Zuyd Zyde
aan te dammen en een nieuwe sloot ter Wyte van 8 – 10 voeten in het land te
graven” (…).

In het tweede motief deden de requestranten voorkomen hoe ’s lands kas aan-
merkelijk bevoordeeld kon worden. Door inspecteurs werd dit in hun rapport
niet tegengesproken, maar bij nadere diepgaande beschouwing bleek het ons
land toch geen voordeel te brengen. Volgens de commissie hadden de inspec-
teurs zich bediend van een verkeerd uitgangspunt. 
Voorts spraken de inspecteurs tegen dat het vruchtvoortbrengsel van deze lan-
den door het schrale winterwater jaarlijks zou verminderen. Hier brachten de
requestranten echter tegenin dat iedereen, die in die streken bekend was, wist
dat men deze landen als droogakkers voor de gemaakte turf zou gaan gebrui-
ken. Als dit vruchtbare landen betrof dan zouden, volgens hen, eigenaren niet
bereid zijn dit als droogakker te verhuren om het na de veenderij geheel ver-
nield te zien. Bovendien kon de schuld betreffende het wegspoelen van de lan-
den door de sterke slag van het water, die inspecteurs toeschreven aan de inge-

HVC Nieuwsbrief najaar 2015 pagina 71



landen, evenmin worden doorgeschoven in de schoenen van de bestuurders van
deze eeuw. Want die zeiden op hun beurt “dit manqueerd in den aanleg, maar
indien wij willen toegeven dat hier niet ter goedertrouw van onze voorzate is
gehandeld, zoude dit dan een reden moeten opleveren dat dit geslachte geen
verbetering daarin zoude moge maken”. Zij stelden om die reden het tegendeel
en geloofden dat die verbetering in het werk diende te worden aangebracht, te
meer daar dit vergezeld ging van voordelen voor de kas van het huidige gou-
vernement. Wanneer de veenderij echter geen doorgang zou vinden konden
deze landen ook niet worden aangedamd omdat er geen specie werd gevonden.
Immers het was voor hen een uit ondervinding bewezen waarheid, welke meer
sprak dan de theorie, dat als het land goed zou worden aangedamd en met riets-
peer bezet, de slag van het water geen schade meer zou veroorzaken.“En zoo is
het juist gelegen met de landen in de Zuydplas”
Wie kan het ooit bevatten, als er 50 roeden land voor de IJsseldijk blijft liggen,
dat dit op enig tijdstip ellende kan veroorzaken wanneer mede door goede wet-
ten was bepaald hoe er moet worden aangedamd? 
De reden waarom niet nader aan de ’s-Gravenweg mocht worden verveend dan
na 8 à 900 roeden van Rotterdam, lag volgens de inspecteurs in de Staatsreso-
lutie van 1593. Daarin was bepaald dat weiden en hooilanden moesten dienen
om de talrijke inwoners van Rotterdam en Gouda te voeden. En niet alleen
deze, maar “alle de ingezetene van den Republiek die boter en kaas nodig heb-
ben”. Deze resolutie was uitgevaardigd toen het “platte land altoos onder de
macht van de steede zuchte”. Maar nu vroeg men zich af of die inmiddels niet
aan kracht had ingeboet. Bovendien maakten de dijkrechter en heemraden ook
weinig bezwaar omdat voor de stad Rotterdam nog 700 roede “breete land”
bleef liggen. 
Nadat de leden der “Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des
Bataafschen Volks” hadden kennis genomen van het rapport van de eerder ge-
noemde commissie, was het hun plicht de middelen van bestaan en welvaart
van de ingezetenen der republiek zoveel mogelijk te bevorderen en uit te brei-
den. Dit diende te geschieden zonder benadeling van het algemeen belang,
want “gelijkheid in rechten vordert, dat zulks op eene evenredige wyze met be-
trekking tot alle Ingezetenen der Bataafsche Republiek plaats hebbe”. Na over-
weging of het toestaan van vervening tot voordeel van de bewoners in het alge-
meen en die van de ambachten in het bijzonder zou kunnen strekken nam het
“Vertegenwoordigend Lichaam” op 16 maart 1801 het besluit de verzoeken
van de ingelanden van Kralingen, Capelle en Nieuwerkerk op d’ IJssel te accor-
deren. Dit gebeurde wel onder de voorwaarde: “Dat alle de boven-aarde van
de voorsz. Veeenery proflueerende, (=voortkomen) op aanwyzinge van hun die
daar toe zullen worden gequalificeerd, zal moeten dienstbaar zyn en blyven,
zoo veel mogelyk tot verbetering, verbreeding, en secureering (beveiliging) van
’s Gravenweg, door ’t maaken van de noodige aandammingen, en vooral in de
Ambachte van Kralingen, ook tot het aanleggen van een Ringdyk langs de We-
tering langs ’s Gravenweg en agter den Ouden Dyk gelegen”. Voorts waren de
ambachten onderling verplicht het afkopen van lasten binnen deze veenderij al-
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leen te doen onder bestuur en toezicht van “’t Dyk-Collegie van Schieland” en
moest belasting worden geïnd ten nutte van een eventuele droogmakerij van
vermelde plassen in de toekomst. De geveende hoeveelheden grond moesten
om die reden worden gecontroleerd door een “gezworen” slikmeester. 
Eerst na afpassing van de betrouwbare kadastrale minute uit 1832 is bekend dat
van de in 1799 genoemde circa 100 rijnlandse roeden (=376,7meter) lang zijn-
de landen niets is verveend. Dit blijkt ook uit het verbaal van het verhandelde
bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland van 23 september
1845“waarbij aan C. Hoogendijk c.s, eigenaren van landen gelegen benoorden
’s Gravenweg, onder de Gemeente Capellen op d’IJssel op derzelver Request,
om in het genot te worden gesteld van het op den 31 Mei 1805 aan hen verleen-
de Octrooi tot verveening van de landen benoorden ’s Gravenweg, en alzoo
hunne landen tot op eenen afstand van 25 Rijnlandsche roeden uit genoemden
weg te mogen verveenen, wordt te kennen gegeven, dat Zijne Majesteit bij Be-
sluit van den 4e dezer, No 21, heeft goedgevonden hun boven vermeld verzoek
intewilligen, onder voorwaarde, dat, met medewerking en toezigt van het
Hoogheemraadschap van Schieland, reglementaire bepalingen voor de vervee-
ning zullen worden gemaakt, met overleg niet alleen van het Ambachterbestuur
van Capelle en het Slot van Capelle op den IJssel, maar ook na vooraf al de
belanghebbende Ingelanden daarop te hebben gehoord, welke bepalingen ver-
volgens aan de Koninklijke goedkeuring zullen behooren te worden onderwor-
pen. Is goedgevonden.” Dit adres gericht aan burgemeester en assessoren der
Gemeente Capelle op d’IJssel, en ongetwijfeld ook aan de dijkgraaf van Schie-
land, jonkheer W.T. Gevers Deijnoot, bracht de gemoederen in beweging, want
in het oog van deze dijkgraaf was de nog aan te vangen veenderij met de naam
“Veenderij der Keeten; Middenmolen en Hoogdorpsche polders (…) een nood-
zakelijk kwaad, daar de uitvoering op vroegere concessien steunt, dat hoe
spoediger hoe beter moet aflopen”.

Aan Dirk Kleij, de “Schout en Ambachtsbewaarder van Cappelle en het Slot te
Capelle op d’IJssel” en tevens Secretaris, was door genoemde dijkgraaf en
hoogheemraden verzocht een beoordeling te geven van hun schrijven van 22
december1845 betreffende een concept Reglement van nadere vervening van
de Landen, gelegen aan de Noordzijde van s’Gravenweg, binnen dezen Am-
bachte. Zij veronderstelden daarbij “verpligt te zijn, voor als nog, daaraan
geen gevolg te moeten geven, zoolang niet zal beslist zijn, of de zijtak van den
Rhijn Spoorweg welke zal loopen, van Rotterdam over Gouda op Utrecht, al of
niet, door deze gemeente zal genomen worden, en indien zulke het geval mogt
zijn, of dezelve alsdan, zal aangelegd worden, langs de Noorzijde of langs de
Zuidzijde van s’Gravenweg”.(…) “zoo geven wij u wel Ed. geb. bij deze in
overweging, om met het ontwerpen van gemelde Reglemente Bepalingen van
Verveening, binnen dit Ambacht, voor als nog ten minste zoo lang te supercede-
ren (=uit te stellen) tot dat het terrein, voor den aanleg van, en der loop, van
voornoemden spoorweg, zal zijn aangewezen, en definitivelijk zal zijn be-
paald”.
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Volgens berichtgeving van de Rotterdamsche Courant van 21 augustus 1851,
waren reeds het jaar daarvoor al verschillende benodigde landen aangekocht
voor de zijtak van de Rhijnspoorweg van Utrecht naar Rotterdam. Daarna pu-
bliceerde deze krant op 21 februari 1853, dat de “veldopnemingen” (=opmetin-
gen door het Kadaster) waren beёindigd, en de spoorweg”(…) door den Zuid-
plas, nagenoeg in een regte lijn” Rotterdam zou bereiken. 
De brandspuit verplaatst
Omdat over het wel en wee in het Capelse plassengebied veel in nevelen is ge-
huld, wordt nog een bijvangst vermeld over wat bewoners bewoog 15 maanden
voor het begin van het afmalen van de veenplassen, een schrijven te richten aan
burgemeester en wethouders van Capelle, en wat het antwoord daarop was.

“Edel Achtbare Heeren
Wij ondergeteekenden, wonende onder de Schenkel, tot Uwe gemeente be-
hoorende, vermeenen in ons regt gekrenkt te zijn door de op gisteren plaats
gehad hebbende verwijdering der Brandspuit, door den policiedienaar onzer
gemeente. Die Spuit was steeds voor de Schenkel bestemd, en de cente van
een kapitaal door bewoners van de Achterweg bijeen gebragt strekt tot het
onderhoud van die Spuit. Ten eerste worden de opstallen onzer woningen en
al onze have nu onbeschut tegen brand gelaten en ten tweede vermeenen wij
ook regt op dat kapitaal te hebben. Wij nemen daarom de vrijheid te verzoe-
ken onze Spuit naar hare vroegere Standplaats terug te laten brengen en de
brandmeester aan te sporen, die voor de daartoe aangewezene gelden in staat
van gebruik te doen stellen. Wij verzoeken hierop met een spoedig antwoord
begunstigd te worden, waardoor het waarschijnlijk onnoodig zal worden, ons
tot Gedeputeerde Staten te wenden. Met hoogachting hebben wij de eer te
zijn,
Schenkel onder Capellen a/IJ. den 23 Juli 1868. Edel Achtbare Heeren,
UwEdAchtb DWDK”.
(Bij de ondertekening stond onder zes namen van bewoners de aantekening: ik
ondergetekende niet te kunne schrijven, terwijl zes anderen bewoners hun
naam wel schreven.)
Bij de inschrijving met aantekeningen betreffende de afdoening van de ingeko-
men stukken werd aangetroffen bij 25 juli 1868 “Verplaatsing Brandspuit Ach-
terweg naar Keeten”, en bij de uitgaande stukken van het gemeentebestuur op
31 juli 1868:

“Bewoners van wijk Schenkel.
In antwoord op het door UL. ingediende bezwaarschrift betreffende het ver-
voer der Brandspuit vanuit uwe wijk naar het dorp kunnen wij hierop niets
anders berigten dan dat door de opheffing der ambachten in Schieland de
Spuit en toebehoren welke tot dees verre in uwe Wijk aanwezig was met het
daaraan verbonden kapitaal groot f 5000. Nominaal van rente aa 2,5 percent
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is overgegaan aan de gemeente ingevolge gehouden overleg van het voorma-
lig ambachtsbestuur met het college van heeren Dijkgraaf en Hoogheemra-
den van Schieland waarvan Acte der overeenkomst is goedgekeurd door hee-
ren Gedeputeerde Staten in dato 29 Septenber 1863 weshalve het Bestuur de-
zen was de Zelfregt toen hetzelve de verplaatsing der Spuit heeft bevolen als
beschikkende over gemeente eigendom. Mogten UL. Zich echter met deze ge-
nomen maatregel bezwaard zijn zullen UL. Bezwaren bij de Raadingedienst
in behandeling worden gebracht afgescheiden echter eenen op te werpen
kwestie voor eigendom vermeld daarvan gelijk hiervoor is aangewezen geen
spraken kan zijn.
Burgemeester en Wethouders van Capelle a/d IJssel. De Secretaris”.  

Kees Klomp

Geraadpleegde bronnen 
- Nationaal Archief : Toegang 2.01.01.01 (Wetgevende Colleges)
- Bestanddelen de nrs. 56,104,107 en 540
- Veertien Biddags-Predikatiёn door Th. van der Groe. (8e predikatie)
- Gemeentearchief Rotterdam Toegang 4=Gem. Kralingen
- Bestanddelen de nrs 94 en 144 
- Voorheen Gemeentearchief Rotterdam Toegang 9=Gem. Capelle a/d IJssel 
- Bestandsdelen de nrs 694, 762 jaar 1868 en 793                        
- Ons Kadaster voor oningewijden geschetst, E. Molema. (1898)
- Geschiedenis van Waddinxveen, P. van Balen. (1940)
- Genoemde bronnen in de tekst. 

P S Door natrekking en afpassing op kaarten van voor en na de drooglegging,
weten we dat circa 400 meter vanaf de zuidkant van de Hoofdweg de Achter-
weg de Capelseweg kruiste. De Achterweg liep vandaar in oostelijke richting
tot circa 130 meter ten westen van de boerderij van C.H. van Rossum, waar de
afstand naar de Hoofdweg nog maar circa 125 meter was. De weg kronkelde
daarna voort richting Schollevaartseweg. De afstand was ook daar circa 125
meter naar de hiervoor genoemde zuidkant. Ook kon ik vaststellen, na overleg
met Frans van Es, dat het gedeeltelijk afgebroken huisje, zoals op bladzijde 291
in het Boerenerfgoed is afgebeeld, dateert uit 1885.
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sTreeKArCHief MiDDeN-HOLLAND 
eN DiGiTALe KrANTeN
Alle archieven en collecties van het streekarchief Midden-Holland
(SAMH) zijn in 2014 in een nieuw depot op het Gouwepark in Zuidplas
(Moordrecht) ondergebracht. De publieksfunctie werd gehuisvest in de
Chocoladefabriek op Klein Amerika 20 in Gouda. Men is daar op alle
openingsuren van de Goudse bibliotheek ook welkom in de nieuwe pu-
blieksruimte van het streekarchief daarin. 
Alle bronnen uit de vroegere ‘studiezaal’, zoals de akten van de Burgerlijke
Stand op microfiches, de gekopieerde doop-, trouw- en begraafboeken en de
regionaal-historische handbibliotheek zijn de hele week beschikbaar. Origine-
le archiefstukken kunnen aangevraagd worden om ze van dinsdag t/m vrijdag
te raadplegen. Ze komen dan na (mail)aanvraag vooraf vanuit het Gouwedepot
beschikbaar in die publieksruimte in de Chocoladefabriek (ooit van Steenland).
Tussen de middag rijdt het busje ook extra voor latere aanvragen. 
Dit alles is voor Capelle van belang, omdat het SAMH ook de archieven en de
documentatie van de buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (incl.
Nieuwerkerk) betreft, maar er is
meer. Het oud-archief van Gouda
daar bevat ook het archiefje van
de Goudse burgemeesters als am-
bachtsheren van Capelle (1666-
1848, met retro-acta vanaf 1340).
Het is inclusief de affiche uit
1848 met de verkoop van de am-
bachtsheerlijkheid. Een ander
voorbeeld is ook inventarisnum-
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mer 4104: omslag met stukken
van de steenplaats te Capelle
1580-1680. 
Digitale kranten als cadeau
Dankzij de Stichting Vrienden
van Archief en Librije zijn ter ge-
legenheid van de verhuizing de
Goudsche en Schoonhovensche
Courant van 1862-2005 gedigita-
liseerd. Dit gebeurde vanaf de en-
kele decennia eerder gemaakte
microfiches. Het ging om globaal
9500 fiches met 30 beelden, dus
om circa 285.000 pagina’s! (Deze
kranten kwamen niét zoals veel
andere op www.delpher.nl!) Bei-
de kranten bevatten ook zeer veel
streeknieuws. 
Zo geeft ‘Capelle IJssel’ meer
dan 8500 treffers (maar er zijn
meer zoek- en filtermogelijkhe-
den). Deze onuitputtelijke bron is
nu dus zowel op microfiche te
raadplegen als vanuit huis te bekijken en te doorzoeken. Vanwege auteursrech-
ten kunnen de kranten van ná 1945 alleen geraadpleegd worden als u de web-
site benadert via een publieks computer in de Chocoladefabriek of uw eigen
laptop of tablet gebruikt via de gratis wifi van de Chocoladefabriek. Zie
www.samh.nl. 

Adri den Boer
(voorzitter Stichting Vrienden van Archief en Librije)

Een badding is een houten balk, meestal van vurenhout. De doorsnede is
rechthoekig met afmetingen van ongeveer 65 x 165 mm.
Baddings worden onder andere toegepast als hulpconstructie bij bekistingen.
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riJKsMONuMeNT NiJVerHeiDsTrAAT 297
Complex onderdelen
Aantal onderdelen: 2
Nummers: 509908, 509909
Inleiding: Negentiende eeuws boerderijencomplex met DWARSHUISBOER-
DERIJ en BOENHOK. Het bedrijfsgedeelte met keuken en erkerkamer da-
teert uit omstreeks 1850, het monumentale gepleisterde voorhuis is in 1892
gebouwd, in opdracht van de kapitein/reder Pieter van der Hoog.
Omschrijving: De boerderij ligt onderaan de dijk op een rechthoekig aan
drie zijden door rechte sloten omgeven erf. Achter en ten oosten van de boer-
derij een hoogstam fruitboomgaard, die mede het aanzicht en de ensemble-
waarde van het erf bepaalt.
Waardering: Het boerderijcomplex is in cultuurhistorisch opzicht van alge-
meen belang als representatief voorbeeld van een negentiende eeuws boeren-
erf met dwarshuisboerderij, boenhok en fruitboomgaard, kenmerkend voor de
streek langs de Hollandsche IJssel.
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Het boerderijcomplex is in architectuurhistorisch opzicht van algemeen be-
lang vanwege de karakteristieke boerderijentypologie en de redelijke mate
van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering van de onderde-
len, zowel in- als uitwendig.
Het complex heeft stedenbouwkundige waarde als redelijk gaaf en compleet
boerenerf.
rM 509908 (bOerDeriJ)
Inleiding: Het asbesthoudende golfplaten dak boven het bedrijfsgedeelte van
de DWARSHUISBOERDERIJ, dat eerder het oorspronkelijke rieten dak ver-
ving, is in 1989 vervangen door gesmoorde Hollandse pannen. In de achter-
gevel is op de zolder een grote glazen pui ingezet.
Omschrijving: Boerderij op T-vormige plattegrond met woonhuisgedeelte
onder zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen en daarachter een bedrijfs-
gedeelte onder zadeldak. Behalve de driezijdige erker aan de westgevel, die is
opgetrokken in gele kalkzandsteen, zijn alle gevels gepleisterd. De gevels van
het dwarshuis zijn in blokwerk gepleisterd, aan de eindgevels kraagt het dak
iets uit op geprofileerde consoles. Eenvoudige windveer met in snijwerk uit-
gevoerde makelaars. De voorgevel (zuid) met verhoogde middenpartij telt vijf
vensterassen en heeft een plint met ruitvormige ornamenten en hoekpilasters.
Centraal in de gevel een brede houten paneeldeur met gietijzeren roosters on-
der bovenlicht en daarboven twee rondboogvensters. Aan weerszijden van de
deur T-vensters. Alle gevelopeningen in geprofileerde omlijsting met kuiven.
Aan de oostzijde van het woonhuisgedeelte kleine keldervensters met dief-
ijzers. In de oostgevel van het bedrijfsgedeelte twee 6-ruits keukenvensters en
in de erker aan de westgevel twee T-vensters met persiènnes. In de zijgevels
van het bedrijfsgedeelte twee ijzeren getoogde stalramen met sierroedenver-
deling aan weerszijden van een opgeklampte staldeur onder bovenlicht. In-
wendig zijn in het woonhuisgedeelte de oorspronkelijke indeling en elemen-
ten zoals een monumentale marmeren schouw met spiegel, gehoute deuren en
een gemarmerde lambrizering in de hal met gesjabloneerde friezen bewaard
gebleven. In de keuken de oorspronkelijke stookplaats met houten schouw en
schildpadtegels. Eenvoudige balkenplafonds. In het bedrijfsgedeelte nog de
oude standvinken en de oorspronkelijke bestrating en indeling.
Waardering: De boerderij is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen be-
lang als representatief voorbeeld van een dwarshuisboerderij met rijk voor-
huis, kenmerkend voor de streek langs de Hollandse IJssel. De boerderij is in
architectuurhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege de karakteristie-
ke typologie en de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalge-
bruik en detaillering. Inwendig zijn de indeling en enkele interieurelementen
bewaard gebleven.
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rM 509909 (bOeNHOK)
Omschrijving: BOENHOK
met gepleisterde gevels onder
zadeldak met rode en gesmoor-
de Hollandse pannen.
Waardering: Het boenhok is
van algemeen belang vanwege
de cultuur- en architectuurhisto-
rische waarde: als functioneel-
ruimtelijk onderdeel van het
boerenerf.

* Bovenstaande historische omschrijving c.q. aanwijzingsbesluit van RM 509908 is
van 1998 en afkomstig uit het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’ en niet geheel
actueel meer. 
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bOerDeriJ NiJVerHeiDsTrAAT 297
Het gebied tussen de Kortenaerstraat en de De Ruyterstraat staat in de
volksmond al generaties lang bekend als ‘De Loe(d)t’, een naam waarvan
de herkomst tot op de dag van vandaag onbekend is. Zeker is wel dat dit
stukje ‘slagenlandschap’- hoe klein ook - van cultuur historische waarde
is en daarom niet verder moet worden geschonden. Het verkavelingspa-
troon laat namelijk zien hoe de ontginning van dit gebied in zijn werk is
gegaan. Met het oog op de afwatering werden toen evenwijdig aan elkaar
sloten gegraven, die tegelijkertijd de afscheiding tussen de percelen
vormden. Zo ontstonden de smalle, vaak honderden meters lange, stro-
ken land tussen de sloten, welke in dit zeer bescheiden strookje weidege-
bied van de voormalige Ketensepolder nog duidelijk herkenbaar zijn.
Van de vier boerderijen die ‘De Loe(d)t ooit telden zijn er nog twee over. Het
betreft Nijverheidstraat 295- een boerderij waarvan het bedrijfsgedeelte in
1928 en de woning in 1935 zijn gebouwd - en Nijverheidstraat 297, een hoeve
met een voorhuis uit 1892 en een nog oudere stal. Geboerd wordt er inmiddels
al vele jaren niet meer. In 1971 kwam er, als gevolg van de verkoop van de
achterliggende landerijen aan de gemeente Capelle aan den IJssel, ten behoeve
van de nieuwe wijk ’s-Gravenland, een einde aan het agrarisch bestaan van bei-
de bedrijven. Omdat een boer zonder land de kost niet meer kan verdienen
werd de bestemming van beide panden als vanzelf gewijzigd in die van woon-
boerderij. Boerderij Nijverheidstraat 297 werd vanwege de cultuur en architec-
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tuur-historische waarde en tot vreugde van velen in 1998 aangewezen als
Rijksmonument, een eer die ook het op hetzelfde erf gelegen boenhok te beurt
viel.
Voor de agrarische bestemming in 1985 werd opgeheven, zwaaiden achtereen-
volgens twee generaties Van der Hoog als laatsten de scepter op deze boerderij.
Gijsbert van der Hoog (1865-1928) was de eerste van deze welgestelde familie.
Pas getrouwd met zijn nicht Geertje van der Hoog (1860-1932) vestigde hij
zich hier in november 1891 als opvolger van Hendrik Versluijs (1839-1919).
Geertjes vader, Pieter van der Hoog (1835-1906), geboren in een boerengezin
te Krimpen aan de Lek, was een bekend zeilreder in die tijd. Op 13-jarige leef-
tijd liet hij zijn ouders al weten niets te voelen voor het boerenbestaan en ging
‘naar zee’. Pieter schopte het door studie en hard werken in 1863 tot kapitein
op de grote zeilvaart. Na negen jaar als gezagvoerder de wereldzeeën te hebben
bevaren kwam hij aan wal om zijn werkgever - de in het Duitse Emden gebo-
ren reder J.H. von Santen (Johann Hermann, 1819-1877) te Krimpen aan de
Lek - bij te staan. Na het overlijden van Von Santen in 1877 kwam hij zelf aan
het roer van de rederij die op dat moment twee houten driemasters telde. On-
danks dat steeds meer reders over gingen tot het bouwen van stoomschepen,
bleef Pieter van der Hoog in de grote zeilvaart geloven. Dat blijkt onder ande-
re uit het feit dat hij tussen 1885 en 1905, ondanks dat het einde van de zeil-
vaart zich in die jaren reeds begon af te tekenen, nog zes grote zeilschepen liet
bouwen. De laatste, de ‘Geertruida Gerarda (II)’, een stalen viermast bark van
2505 registerton, zou de geschiedenis ingaan als het grootste ooit in Nederland
gebouwde zeilschip.
Eén van de eerste acties van het jonge echtpaar Van der Hoog moet de bouw
van het voorhuis geweest zijn, waarvoor opdracht werd gegeven door Geertjes
welgestelde vader Pieter. De gevelsteen in de fraaie voorgevel verraadt dat het
pand in 1892, een jaar nadat Gijsbert en Geertje zich in Capelle vestigden, was

ge-

HVC Nieuwsbrief najaar 2015 pagina 82

Stal van boerderij
Nijverheidstraat

297 gezien vanuit
de boomgaard

aan het einde van
de jaren dertig

van
de vorige eeuw.
Foto: collectie

Gijsberta van der
Laan- van der

Hoog.



reedgekomen. In september 1909 kon, onder het motto ‘buurmans land is maar
één keer te koop’, uit de nalatenschap van steenfabrikant Cees den Boer (Cor-
nelis Marius, 1830-1908) een huis met erf, tuin- en dijkgrond en een flinke
hoogstamboomgaard worden aangekocht. Het ging om vijf percelen met een
totale oppervlakte van ruim 4000 m², waarvoor, inclusief de aanwezige opstal-
len, een bedrag van ƒ 3.585,- (€ 1.629,55) moest worden neergeteld. Vanaf die
tijd zorgde de fruitteelt ook voor een deel van het inkomen van de familie Ver-
hoog, die daarvoor voornamelijk hun geld verdiende in de melkveehouderij en
tot dan bij de boerderij alleen een aantal voor eigen gebruik dienende fruitbo-
men had staan.
Gijsbert en Geertje werden in 1926 opgevolgd door hun zoon Adrie (Adrianus
Pieter, 1896-1985) en zijn vrouw Sijgje van den Berg (1898-1993) met wie hij
in april van hetzelfde jaar in haar geboorteplaats Oud-Alblas in het huwelijks-
bootje was gestapt. Zelf verhuisden ze naar de naastgelegen en fonkelnieuwe
rentenierswoning ten oosten van de boerderij, die als huisnummer 297a kreeg.
De agrarische activiteiten en fruitteelt werden door het jonge paar op dezelfde
voet voortgezet. Daarnaast manifesteerde Adrie zich op diverse fronten in de
Capelse samenleving. Zo was hij van 1928 tot 1968 bestuurslid van Stichting
Nutspaarbank Capelle- Krimpen aan den IJssel. Ook diende hij van 1935 tot
1939 de Capelse politiek als lid van de gemeenteraad voor de liberalen en was
hij bijna 25 jaar actief als schout van de ‘Gecombineerde polders’ (1944-1968).
In de tweede helft van de jaren vijftig werd de melkveehouderij geleidelijk aan
afgebouwd. Opvallend waren in diezelfde tijdsperiode de advertenties in ‘De
IJssel- en Lekstreek’, waarin Adrie in het najaar de oogst van zijn in het voor-
jaar mooi bloesemende boomgaard aanbood. Die hoogstamboomgaard, waar
het jongvee onder de bomen kon grazen zonder ervan te eten, gaf meestal een
ruime opbrengst. Tenminste als de nachtvorst of hagelstenen de prille vruchten
niet hadden vernield. Aangeboden werden sterappels - mooie rode appels met
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witte spikkeltjes van een oud ras - en meerdere oude perenrassen zoals jode-,
jutte-, maagde- en suikerperen. Vooral de kleine, stompkegelvormige, sappige
jutteperen, in de groentehandel niet te koop omdat ze nauwelijks te bewaren
waren, vonden gretig aftrek voor de ‘weck’ (een methode van conserveren) of
voor direct op tafel.
Na het overlijden van Adrie in maart 1985 kwam er een definitief einde aan de
agrarische bestemming van de boerderij, waarvan in de jaren zeventig ‘de stoe-
pen’ en de voortuin in het kader van de Deltawet noodzakelijke dijkverzwaring
verdwenen onder een nieuwe, brede dijkvoet. Een nieuw, evenwijdig aan de
dijk aangelegd fietspad, zorgde ervoor dat ‘boer Van der Hoog’ bereikbaar
bleef. De weduwe verhuisde drie jaar na het overlijden van haar man naar ‘Ver-
zorgingshuis De Rozenburcht’, waarna in september 1988 de boerderij in han-
den kwam van de familie Grootenhuis die het pand restaureerde en een jaar la-
ter het lelijke asbesthoudende golfplatendak op de stal verving door een geïso-
leerd dak met Oudhollandse pannen. De nieuwe bewoners hebben zich daarna
met succes ingespannen voor het behoud van de aan de oostkant van het pand
gelegen boomgaard, die mede het aanzicht van de monumentale boerderij be-
paalde. De gemeente had het onzalige plan om door de ‘oude bongerd’ een vol-
waardige weg met oplopend talud naar dijkhoogte aan te leggen, die de nieuwe
wijk ’s-Gravenland moest gaan verbinden met de Nijverheidstraat. Na twee
jaar actie voeren kwam in juli 1992 het verlossende bericht dat deze ontslui-
tingsweg ‘niet strikt noodzakelijk’ was en de gemeente mede door de gestelde
eisen van de brandweer ten aanzien van de bereikbaarheid van ‘s-Gravenland
aan een geheel andere wegverbinding met Middelwatering moest gaan denken.
Een alternatief werd daarna gevonden in de onder de Algeraweg geplande tun-
nel voor voetgangers en fietsers tussen ’s-Gravenland-oost en Middelwatering,
die geschikt kon worden gemaakt voor autoverkeer. De hoogstamboomgaard
was daarmee gered en staat sinds 2012 zelfs op de lijst ‘Cultuurhistorische ob-
jecten Capelle aan den IJssel’.
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In de zomer van 2012 verwisselde de boerderij van ´Van der Hoog´, zoals deze
bij vele oudere Capellenaren nog steeds bekend staat, opnieuw van eigenaar.
Deze wijzigde bij een ingrijpende verbouwing de oorspronkelijke indeling van
de hoeve. Het voormalige bedrijfsgedeelte waar ooit twaalf koeien op stal ston-
den kreeg weer een (luxere) rieten kap. Een dakbedekking die zich oorspronke-
lijk alleen boven de behuizing van het vee uitstrekte maar door de nieuwe ei-
genaar werd uitgebreid tot boven het woongedeelte direct achter het monumen-
tale voorhuis, welk deel primair altijd was gedekt met dakpannen. Ook de
historische boomgaard ten oosten van het rijksmonument werd voortvarend on-
der handen genomen, helaas sneuvelden als gevolg hiervan en ten koste van het
monumentaal aanzien, een groot deel van de oude, hoge majestueuze, pirami-
dale oude appel- en perenbomen.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel
- Bouwvergunningen
- Gijsberta van der Laan-van der Hoog, Ouderkerk aan den IJssel.
- Leen Boon: Krimpen door de eeuwen heen (1984).
- Lex Grootenhuis., Westvoorne.
Fotobewerking: Cees Hartmans
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HeT VerHAAL ACHTer De fOTO (11)
In de fotocollectie van de gemeente Capelle aan den IJssel bevinden zich
28 foto’s van tekeningen van Arie Broere (Arie Cornelis, 1885-1962). Het
gaat om tekeningen in een impressionistisch-naïeve stijl, welke in de visu-
ele geschiedschrijving van Capelle beslist bijzonder mogen worden ge-
noemd. Broere heeft hiermee met gevoel voor detail plekjes of panden
aan de Groenedijk en de Dorpsstraat zichtbaar gemaakt die voor zover
bekend nooit zijn gefotografeerd. De getekende herinneringen van deze
geboren en getogen Capellenaar, die de kost verdiende als meester-plaat-
werker op de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven en
woonde aan de Dorpsstraat, kunnen allemaal via capelleinbeeld.nl wor-
den bekeken. Gelukkig maar, want vermoedelijk is nergens een vergelijk-
bare collectie schetsen van Capelle aanwezig. Overigens is het nog steeds
de vraag of de originele exemplaren bewaard zijn gebleven, wellicht ko-
men deze nog eens boven water.
Het pand wel-
ke Arie Broere
op de hierbij
geplaatste te-
kening regi-
streerde was:
‘De Vergulde
Kiviet’, een
Café-Billard
en wacht plaats
voor voetveer
en stoomboo-
ten’ van tapper
en slijter Dorus
van Zwienen
(1861-1939).
Een etablissement dat stond op de plaats waar veerman Kees de Vries (Corne-
lis, 1881-1931) in 1919 een ‘woonhuis met gelagkamer tevens wachtlokaal’ liet
bouwen ten behoeve van zijn veerdienst over de Hollandsche IJssel tussen de
Dorpsstraat in Capelle en het Krimpense buurtschap Boveneind.
Dorus van Zwienen
De in Ouderkerk aan den IJssel geboren Dorus van Zwienen nam op 1 mei
1884 de exploitatie van ‘De Vergulde Kiviet’ over van Gerrit Verburg (1837-
1920), de vader van zijn vrouw Neeltje (1862-1931) met wie hij op vrijdag 
1 februari 1884 in Capelle’s eerste gemeentehuis ‘op Dorp’ was getrouwd. Ver-
burg kwam in april 1871 vanuit Berkenwoude naar Capelle aan den IJssel en
ging hier aan de slag als boerenknecht en reserve-veerman bij het ‘kleine veer
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van De Vries’. Ruim tien jaar later, op 28 juni 1881, dook Gerrit op in een lijst
‘bevattende alle localiteiten waarin op primo eind mei/november 1881 sterke
drank werd verkocht’, met onder het kopje ‘omschrijving van winkelnering
daarbij uitgeoefend’ de vermelding dat Verburg als één van ‘den (27!) gepaten-
teerden drankverkoopers’ ook in kruidenierswaren handelde. De hoeveelheid
sterke drank die Gerrit Verburg als gevolg van deze allereerste Drankwet per 1
mei 1882 ‘tusschen zaterdagavond en maandagochtend’ in een zijvertrek van
zijn pand mocht gaan verkopen was maximaal 500 liter, een quotum dat vier
maanden eerder reeds bekend werd gemaakt. De aan Verburg verleende drank-
vergunning ging vervolgens met ingang van 1 mei 1884 over op schoonzoon
Dorus van Zwienen, die daarvoor op 26 februari van hetzelfde jaar een ver-
zoekschrift bij de gemeente Capelle aan den IJssel had ingediend. Bij een be-
sluit van 30 april 1902 werd goed gevonden dat nog een nevenvertrek in de
vergunning werd opgenomen. Van Zwienen heet dan ineens geen tapper meer,
maar kastelein en herbergier. Of er dan nog steeds alleen ‘tusschen zaterdag-
avond en maandagochtend’ sterke drank mocht worden geschonken wordt niet
vermeld maar lijkt niet waarschijnlijk.
Over het reilen en zeilen van ‘De Vergulde Kiviet’ is weinig bekend. Aangeno-
men mag worden dat de wachtenden op het veer of de ‘Goudsche boot’ - een
bootdienst tussen Gouda en Rotterdam die de schuin tegenover gelegen aanleg-
steiger tweemaal daags aandeed - er zich in ieder geval aangenaam konden ver-
pozen. Dorus zorgde daarbij ongetwijfeld voor ‘een natje en droogje’ als dat
gewenst werd. Verder zal het etablissement vrijwel zeker in ‘een wezenlijke be-
hoefte’ hebben voorzien bij mannen uit de buurt en het Krimpense Boveneind.
Vooral voor Jan met de pet - de notabelen zochten hun vertier in het café van
De Wit of de sociëteit in de oude school - die er onder het genot van een bier-
tje of een ‘jonge of oude klare’ kwam biljarten, kaarten en kletsen. Vrouwen
kwamen er alleen om hun aangeschoten of dronken man op te halen. Zonder
enige twijfel zal ook gemeenteveldwachter Laman (Cornelis Johannes, 1850-
1947) wel eens hebben moeten optreden in geval van dronkenschap en het
handhaven van de sluitingstijd. Of Dorus net als zijn voorganger en schoonva-
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der naast ‘een kan jenever’ of een ‘pulletje bier’ ook kruidenierswaren ver-
kocht vertelt het verhaal niet. In ieder geval kon je wel bij hem terecht voor een
paar nieuwe klompen, maar dat zal in Capelle niet als bijzonder zijn ervaren bij
een telg uit het klompenmakers geslacht Van Zwienen.
Openbare Verkooping
In juni 1917 verscheen in diverse kranten een advertentie van notaris J.C. de
Jong waarin deze liet weten voornemens te zijn ‘om op Donderdagen 14 en 21
juni 1917, n.m. 2 uur, in het Koffiehuis van de Wed. DE WIT te Capelle a/d.
IJssel in het openbaar te verkoopen: ten verzoeke van den Heer D. VAN ZWIE-
NEN: een HUIS, waarin Café met SCHUUR, ERF en DIJKWEILAND, gele-
gen tegenover het Voetveer te Capelle a.d. IJssel, kad. Sectie B, Nos, 3387 en
1264, te zamen groot 6,26 Are, met een perceel IJsselwater, Sectie B, No 2020,
groot 12,50 Are’. Veerman Kees de Vries, zo bleek op 21 juni, deed via een tus-
senpersoon het beste bod en werd voor ƒ 2.000, - (€ 909, -) eigenaar van ‘de
oude bedoening’ van Van Zwienen, die vijftien jaar eerder aan zijn schoonva-
der ƒ 200, - (€ 91, -) meer betaalde voor ‘het spul’. Dorus, op dat moment 56
jaar oud, en zijn één jaar jongere vrouw Neeltje verhuisden samen met de nog
thuiswonende kinderen (zij kregen er 15 waarvan er 7 volwassen werden) naar
D 141. Een huis even voorbij de Gereformeerde Kerk aan de Onderweg, zoals
de Bermweg-oost in de volksmond werd genoemd, waarvan het adres in 1920
werd gewijzigd in Bermweg 94 (nu 340). De drankvergunning van Dorus werd
bij B&W besluit van 9 november 1917 overgeschreven naar het bierhuis van
Wout van den Adel sr. (Wouter, 1876-1951) aan de Nijverheidstraat, tegen-
woordig bekend als Café Vogelaar. Wat Van Zwienen na ‘De Vergulde Kiviet’
voor de kost ging doen is niet zeker. Volgens een oudere Capellenaar ging de
oud-kastelein aan het werk in de tuinbouw in ‘de Polder’, een ander dacht dat
Doris in de handel was gegaan. Normaal zou dit via de fiches van het bevol-
kingsregister gemakkelijk kunnen worden nagegaan, helaas is deze ruim 40
jaar lang eenvoudig te raadplegen voorziening sinds december 2014 niet meer
operationeel. Wel
kon in het Haags
Gemeentearchief
worden gevonden
dat Dorus en
Neeltje op 15 no-
vember 1929, ko-

Veerman Kees de
Vries omstreeks

1910 aan het begin
van de overtocht

van Krimpen naar
Capelle.



mende van Capelle aan den IJssel werden ingeschreven als inwoners van Den
Haag en daar gingen wonen aan Parallelweg 217, nabij de woning van hun
jongste dochter Marrigje en schoonzoon Jan Baas aan dezelfde weg met huis-
nummer 171. Na twee keer binnen Den Haag te zijn verhuisd zou Neeltje op 8
augustus 1931 daar overlijden. Dorus overleed eveneens in de Hofstad op 28
juli 1939, 7 jaar na zijn tweede huwelijk met de 18 jaar jongere Elisabeth Ru-
eck (1879-1947).
Een nieuw veerhuis
Veerman Kees de Vries woonde op het moment van de verwerving in een vrij
nieuwe ‘woning met wagenbergplaats’ welke hij in 1909 zo’n 30 meter ten
oosten van zijn veersteiger in ‘het Dorp aan den Hoogen Zeedijk’ liet bouwen.
Vanuit dit dan nog jonge veerhuis (nu Dorpsstraat 209) had De Vries via een
zijraam een beperkt zicht op zijn steigers en de mensen die door het luiden van
een bel daar hadden aangekondigd te willen worden overgezet. Weliswaar was
dit al tien jaar een werkbare situatie, maar geen ideale. Niet alleen omdat het
geluid van de bel niet altijd hoorbaar was, maar ook om reden dat niet steevast
kon worden vastgesteld of de veerman wel of niet in de maling werd genomen.
Met de koop van ‘het spul van Van Zwienen’, direct tegenover het veer en de
bouw van nieuw veerhuis op die plek, kon voortaan het hele werk- en vaarge-
bied van de veerdienst in één blik worden overzien. Een ander voordeel was
dat vanuit huis nu ook de door Kees beheerde aanlegsteiger van de ‘Goudsche
boot’ in de gaten kon worden gehouden.
Op 23 mei 1918 diende Kees de Vries bij het gemeentebestuur een bouwplan in
voor ‘een woonhuis met gelagkamer tevens wachtlokaal voor zijn veerdienst‘,
te realiseren op de plaats van het te slopen voormalige etablissement van Van
Zwienen. De gevraagde bouwvergunning kon ruim een week later al op het ge-
meentehuis worden afgehaald. De bouw van het nieuwe veerhuis moest echter
noodgedwongen nog even op zich laten wachten. Dit als gevolg van bezwaren

van de buren -
tuinman en bloe-
mist Evert Bom-
hof (1877-1938)
en veehouder Pie-
ter Verburg (1864-
1948) - door
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wiens grond een riool
ten behoeve van het
nieuwe pand moest
worden aangelegd. Bo-
vendien wilden zij gere-
geld zien dat de Vries
mede verantwoordelijk
werd voor het schoon-
houden van hun gezamenlijke sloot, waar de afwatering van het te bouwen
‘woonhuis en wachtlokaal’ op zou uitkomen, alsmede voor de jaarlijkse ‘keur’
van het bestuur van de Gecombineerde Polders. Daarnaast leefden er ernstige
bezwaren tegen het terras voor de gelagkamer, dat direct aan de dijk en op en-
kele meters afstand van Tuinstraat 2, eigendom van Bomhof, was gepland. De
Vries en zijn buren kwamen er niet uit. Op 5 september werd daarom een
nieuw bouwplan ingediend, waarbij Kees tegelijkertijd het college van B&W
verzocht de aan hem op 1 juni verleende bouwvergunning weer in te trekken.
Het gewijzigde bouwplan voorzag in een grotere gelagkamer, een hal, twee ka-
mers en een bergplaats en een grote bergruimte, keuken en kelder in het onder-
huis, terwijl er geslapen werd op zolder. Mede vanwege het ontbreken van een
terras en het maken van afspraken m.b.t. de afwatering kon deze keer het
bouwplan wel door de beugel bij de buren. Reden voor het gemeentebestuur
om op 3 oktober 1918 opnieuw haar goedkeuring te geven voor de bouw van
een ‘nieuw veerhuis’ dat na een voorspoedige bouw begin april 1919 in gebruik
kon worden genomen. ‘Verlof voor den verkoop van alcoholhoudende drank,
anderen dan sterken
drank voor gebruik ter
plaatse van verkoop, in
de gelagkamer van het
perceel B 189’ volgde op
24 april 1919. Niets lag
een goede toekomst in de
weg, maar of het echt tot
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1970.

Uiterst links het veerhuis,
gezien rond 1930 vanaf

de steiger van de ‘Goud-
sche boot’



een goed lopend ‘koffiehuis en dranklokaal’ kwam is echter onduidelijk. Der-
tien jaar na de ingebruikname van het ‘woonhuis met gelagkamer en wachtlo-
kaal, drie maanden voor het huwelijk eind september 1932 van zoon Piet (Pie-
ter,1907-1964) en Geertrui van Leeuwen (1906-1997), werd de gelagkamer ge-
offerd en het veerhuis in twee woningen gesplitst. Zo kon naast de woning van
Piet’s moeder, de weduwe Cornelia de Vries-Goudriaan (1879-1949), onder
hetzelfde dak ook voor het jonge paar een woning worden ingericht. Daarmee
kwam er als vanzelf een einde aan het schenken van koffie, het smeren van een
broodje, het tappen van een biertje en het verstrekken van andere vloeibare (al-
coholische) versnaperingen voor de weinige klanten van het slecht 13 jaar oude
etablissement, waar op het raam van de gelagkamer trots en in fraaie letters
‘lunchroom’ stond geschilderd.
Piet de Vries, de laatste veerman van ‘het kleine veer’
Zoon Piet was ongeveer 9 jaar voor zijn huwelijk in 1932, slechts 15 jaar oud,
in de voetsporen van zijn vader getreden. De veerman had namelijk door ziek-
te, het uitvoeren van overtochten noodgedwongen uit handen moeten geven
aan Piet, die daarvoor de opleiding voor metaalbewerker aan de Technische
School in Rotterdam zeer tegen zijn zin moest verlaten. Het met één van de
twee grote roeiboten, in weer en wind op een drukbevaren Hollandsche IJssel,
zonder fouten passagiers overzetten was aanvankelijk niet gemakkelijk voor de
nog jonge veerman. Vooral omdat vader achter de ramen van het veerhuis Piet
als het even kon niet uit het oog verloor, om na een overtocht zonder hem te
sparen in niet mis te verstane woorden te vertellen wat er ’heen of weer’ fout
was gegaan. Het weerhield Piet er echter niet van zijn carrière als veerman van
‘het kleine veer’, dat in de 13e eeuw onder Graaf Floris de Vijfde van Holland
(1254-1296) in het leven werd geroepen, voort te zetten. Naast het ‘overzet-
werk’ voerde Piet namens vader Kees ook het beheer van even ten westen van
het veer gelegen aanlegsteiger van de ‘Goudsche boot’. Dit werk betrof niet al-
leen het verlenen van assistentie bij het aan- en afmeren van de vracht/passa-

giersschepen, ook de
zorg voor het verzenden
en ontvangen van goe-
deren van en voor Ca-
pellenaren met deze
bootdienst behoorden
tot zijn takenpakket.
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Het ‘Veer van de
Vries’ ging ook
qua varend mate-
rieel met de tijd
mee. De twee sta-
len roeiboten wer-
den namelijk in
januari 1926 vervangen door een op de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zo-
nen’s Scheepswerven aan de Dorpsstraat onder bouwnummer 524 gebouwde
motorboot. Het 9 meter lange en 2,4 meter brede scheepje kreeg de naam
‘Veerdienst 3’. Naast voetgangers en fietsen konden nu ook kleine handwagens
worden overgezet. Pieter, die na het overlijden van zijn vader in 1931 geheel
verantwoordelijk werd voor het veer, zou tot zijn dood op woensdag 30 decem-
ber1964 de Hollandsche IJssel tussen de Capelse Dorpsstraat en het Krimpen-
se Veerpad blijven bevaren. Met zijn plotseling overlijden kwam er eveneens
een definitief einde aan het bestaan van de eeuwenoude veerdienst, die in de
19e en 20e eeuw was verpacht aan minstens vier opeenvolgende generaties van
de familie De Vries, te weten Eldert (1803-1884), Pieter (1845-1911), Cornelis
(1881-1931) en Pieter (1907-1964). Ook de veersteigers verdwenen. Wat bleef
was het veerhuis, inmiddels vrijwel onherkenbaar na het aanbrengen van grote
ramen en het bruin pleisteren van de gevels. Echter nog steeds duidelijk aanwe-
zig en te vinden door de in 1987 tot 199-201 gewijzigde huisnummers en het
woord ‘Veerhuis’ in geglazuurde tegels boven de voordeur in het midden van
het pand. Van ‘het spul van Van Zwienen’ daarentegen geen spoortje meer.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunningen.
- Drankvergunningen.
- De IJssel- en Lekstreek.(augustus 1951)
- Gemeentearchief Den Haag.

Foto’s: 
- HVC-Beeldbank.
- Fotobewerking Cees Hartmans.
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De ‘Veerdienst 3’
(circa 1936) voor
de steiger aan de

Dorpsstraat.
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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 ver-
dieping de historie van het voormalige Slot van Capelle en op de begane
grond is er een wisselende expositie. Iedere tweede zaterdag van de maand
geopend van 13.00 - 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.
Regentenkamer Van Cappellenhuis
Dorpstraat 164. Het pand herbergt één van de mooiste regentenkamers van
Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzor-
gen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.




