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Locaties waar de HVc actief is:

HistoriscH MuseuM 

Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Telefoon 010 450 00 80.

dief- eN duifHuisje 

Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van
Nederland vertelt op de eerste verdieping de histo-
rie van het voormalige Slot van Capelle en op de
begane grond is er een wisselende expositie. Iedere
tweede zaterdag van de maand geopend van 13.00
- 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.

regeNteNkaMer VaN cappeLLeNHuis
Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondlei-
ding verzorgen. Ook groepen zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag 
en Open Monumentendag.
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VaN de VoorZitter
Voor u ziet u alweer de derde Nieuwsbrief van 2018. In
deze Nieuwsbrief wordt natuurlijk ingegaan op de tries-
te brand in de Johannahoeve. Een grote klap voor alle
inwoners van Capelle en omgeving. Iedereen is er wel
geweest bij recepties, ontvangsten of gewoon voor een
diner. Dus los van de grote historische waarde van deze
Saksische boerderij, die verloren gegaan is, is het voor
velen van ons een aanslag op onze goede en mooie herin-

neringen aan dit pand. Hopelijk brengt forensisch onderzoek uitsluitsel,
zodat de leeggevallen ruimte ontwikkeld kan worden in de geest van de
‘s-Gravenweg. 
Begin september staat er het nodige op stapel. Als eerste wordt op vrijdag 7
september de nieuwe expositie geopend in het Historisch Museum. Deze nieu-
we expositie gaat over onderwijs in Capelle. Het onderwijs vanaf 1945 tot nu
met de titel “Van Inktpot tot IPad”. De opening, met hapje en drankje, is om
16.00 uur. Ook met deze tentoonstelling hopen we dat het voor velen van u
een feest der herkenning wordt. We schreven toen met een kroontjespen in
schriften met groen vloeipapier, zodat je veilig om kon slaan. En nu wordt er
gewerkt met een digibord en een tablet en heb je soms het idee, dat kinderen
nog amper leren schrijven! Zoveel veranderingen in zo’n relatief korte tijd.
De tentoonstelling Capelle ’40 – ’45 is te bezichtigen geweest tot 18 augustus.
Velen zijn wezen kijken en hebben herinneringen uit kunnen wisselen. Onze
dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, die de expositie en de openstelling op
de zaterdagen mogelijk hebben gemaakt. Ik wil de heer Nico Feijnenbuik met
name noemen. Zijn uitgebreide bijdrage vormde het hart van de expositie.
Op 8 september volgt de Open Monumenten Dag. Inmiddels een traditie aan
het worden: de 4 historische schepen, die tussen Capelle, Krimpen en Ouder-
kerk, allen aan den IJssel, varen. De vaartijden staan in de folder. Toegang is
gratis. Naast de bekende monumenten doen dit jaar de Hollandsche IJsselke-
ring, de Pauluskerk in de Merellaan, de kinderboerderij Klaverweide en het
Scoutcentrum aan de ‘sGravenweg mee. Het landelijke thema is “In Europa”.
Met de bedoeling dat alle mensen binnen een gemeente zich erin kunnen her-
kennen.
De zomervakantie is ten einde . Een nieuw jaar ligt voor ons. In dat jaar heb-
ben we weer vele mensen nodig. Wie gastheer/vrouw wil worden, rondleidin-
gen wil geven, onderzoek doen of zijn /haar wijk wil fotograferen en met de
Beeldbank wil helpen vastleggen voor het nageslacht, wordt van harte uitgeno-
digd zich te melden bij een van de bestuursleden.

Irma Camijn, voorzitter
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oproep - (wijk) fotografeN geZocHt!
Het bestuur van de HVC roept geïnteresseerden op zich te melden als
(wijk)fotograaf. Zoals bekend beheert en verzorgt de HVC Beeldbank
duizenden foto's uit het gemeentelijk en eigen archief en maakt die toe-
gankelijk voor het publiek op de website www.capelleinbeeld.nl.
Vrijwilligers zijn wekelijks bezig nieuwe foto's toe te voegen aan het bestand
na beschrijving van de inhoud van de foto.
Hoewel wij dus zonder meer kunnen spreken van een succesvolle activiteit is
de laatste tijd steeds duidelijker geworden dat wij de aansluiting met foto's uit
Capelle uit de huidige tijd beginnen te verliezen.
Wij zijn zeer goed voorzien van foto's uit het verleden maar missen foto's van
nieuwe ontwikkelingen in Capelle (die over een aantal jaren ook weer histo-
risch worden).
Wij zoeken dus amateurfotografen die er plezier in hebben de ontwikkelingen
in hun wijk te volgen, er foto's van te maken en deze ter beschikking te stellen
van de HVC Beeldbank (inclusief het recht om ze te gebruiken voor HVC
doeleinden).
Er is geen tijdsdruk, u kunt helemaal zelf bepalen wanneer u de foto's maakt. 
Op verzoek zullen wij graag aangeven van welke objecten en / of projecten wij
graag over foto's zouden beschikken.
Belangstelling? 
Neem contact op met het secretariaat 06 4533 5918 of via info@hvc-capelle.nl
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geiNteresseerd iN uw faMiLieVerLedeN? 
beZoek Het staMbooMcafÉ!
Voor belangstellenden in genealogie en stamboomonderzoek 
organiseert de HVC een stamboomcafé.
Elke derde vrijdag van de maand komen geïnteresseerden bij elkaar in De
Vijverhof tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus als
u meer wilt weten over uw familieverleden bent u van harte welkom.
Deelnemers helpen en informeren elkaar op het gebied van onderzoek naar
stamboomgegevens en de rol van het internet daarbij. Ook onderwerpen als
familienamen, de soorten archieven die geraadpleegd kunnen worden en der-
gelijke kunnen aan de orde komen. Wanneer we er niet uitkomen, bestaat al-
tijd de mogelijkheid om een expert uit te nodigen om vragen die er leven te
beantwoorden. De toegang (en de koffie en thee) is gratis.



‘s graVeNweg 325 krijgt Nieuwe besteMMiNg
Vrijdag 6 juli 2018 heeft HERMON Erfgoed de vervallen rijksmonumentale
boerderij aan de ‘s-Gravenweg 325 van de gemeente Capelle aan den IJssel
gekocht. HERMON Erfgoed zal het pand volledig restaureren en herontwik-
kelen tot woonzorglocatie voor dementerende  ouderen.
Het gebied rondom de ‘s-Gravenweg heeft
zich in de loop van honderden jaren ontwik-
keld van een veenweidelandschap naar een
stedelijk gebied, waarin historische elemen-
ten zijn overgebleven. De boerderij is een
van deze bewaarde overblijfselen. 
Dirk Pieter van Cappellen  (1829-1916), ei-
genaar van diverse boerderijen aan de 's-Gra-
venweg, liet in 1858 het achterhuis en de
daarop aansluitende stal van de hier afge-
beelde boerderij geheel vernieuwen. Hoe oud
het voorhuis is, is niet meer te achterhalen.g
Zijn dochter Ariaantje van Cappellen (1865-1949) trouwde met Arie Adrianus
van Walsum (1862-1914). Het echtpaar kreeg vijf kinderen, waaronder  Gerard
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Luchtfoto 's-Gravenweg 325.

Ondertekening van het 
koopcontract.

© HERMON Erfgoed B.V.



Ewout van Walsum(1900-1980), de latere burgemeester van Delft en Rotter-
dam. Vanaf 1911 pachtte de familie Schinkel de boerderij van Ariaantje en
haar kinderen. Maarten Sr. van 1911 tot 1940 en Maarten Jr. van 1940 tot
1972. Vandaar dat er in de volksmond gesproken werd van de boerderij van
Maarten Schinkel ondanks het feit dat het bezit was van de familie Van Wal-
sum.
Het complex is in verval geraakt en bovendien ernstig aangetast door weer en
wind. Zelfs zo erg dat het gemeentelijk monument, de wagenschuur,  is ver-
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'S-Gravenweg 325  Foto Jaap de Gier

Artist Impression nieuwe bebouwing 's-Gravenweg 325 © HERMON Erfgoed B.V.



dwenen. Momenteel is de boerderij volledig ingepakt om verder verval tegen
te gaan. De gemeente heeft jarenlang gezocht naar een zinvolle bestemming
maar kon daar geen goede partij voor vinden, tot nu.
HERMON Erfgoed gaat de boerderij volledig restaureren en herontwikkelen
tot woonzorgboerderij. Het complex zal gaan bestaan uit drie gebouwen; de
boerderij met voorhuis en twee nieuw te bouwen ‘schuren’. In de boerderij ko-
men 7 wooneenheden, een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Het
voorhuis zal gaan dienen als vertrek voor de beheerder/opzichter.  De verdwe-
nen wagenschuur (gemeentelijk monument) wordt in ere hersteld en verbouwd
tot 3 wooneenheden. Naast de verdwenen wagenschuur komt nieuwbouw.
Deze wordt gebouwd in een vormentaal die past bij de boerderij en de wagen-
schuur. Ook in dit gebouw komen zorgwoningen. In totaal zal 's-Gravenweg
325 achttien wooneenheden tellen.  De drie gebouwen zullen met elkaar in ver-
binding staan door middel van een transparant tussenlid. Hierdoor zullen alle
vertrekken droog en gemakkelijk te bereiken zijn.
Met de herontwikkeling laat HERMON Erfgoed het Erfgoed weer herleven en
blijft het behouden voor de toekomst. Naar verwachting zal in het najaar van
2018 gestart worden met  de restauratie- en transformatiewerkzaamheden.
Bronnen: 
- www.hermonerfgoed.nl
- Het Boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel, blz. 173 e.v.
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Noteer 3 oktober iN uw ageNda!
Het bestuur van de HVC heeft HERMON Erfgoed bereid gevonden
om een presentatie te verzorgen over de werkwijze van de onderne-
ming en over de aanpak van het project in Capelle aan den IJssel.
Directeur Jan de Mooij komt op woensdag 3 oktober a.s. naar Capelle om
de presentatie te verzorgen. Aanvang: 19.30 uur
Omdat wij een meer dan gemiddelde belangstelling voor dit onderwerp
verwachten, verzoeken wij u ons per e-mail info@hvc-capelle.nl of telefo-
nisch 06 4533 5918 te laten weten of u bij de presentatie aanwezig zult.
Bij een grote toeloop kunnen wij dan uitwijken naar een grotere locatie
dan de Educatieruimte aan de Bermweg 13.
Uiteraard wordt tijdig de locatie bekendgemaakt waar de presentatie zal
plaatsvinden. De HVC treedt op als gastheer en de toegang is gratis.



cappeLLe op d’ ijsseL, 
iN de greep VaN wiNd, water eN Vuur
Zaterdag 22 december 1894 stormt het flink als de arbeiders van de glasbla-
zerij Mijnlieff & Zoon (v.h. Mijnlieff & Van der Kloot) om 12 uur hun werk-
plek verlaten en zich naar huis begeven voor de middagschaft. Zoals gebrui-
kelijk sluit ‘den baas’ de gebouwen van de ‘flesschenfabriek’, die is geves-
tigd op het terrein van de huidige IJsselwerf aan de IJsseldijk, tussen de
middag zorgvuldig af. Even voor enen gaan de deuren weer van slot, zodat
iedereen weer op tijd aan de slag kan. Het loopt die onstuimige zaterdag, drie
dagen voor de Kerst, echter geheel anders.
Brand!
Het is circa 12.30 uur als voorbijgangers op de dijk
rook zien kringelen uit de mandenmakerij van de
‘flesschenfabriek’ van Mijnlieff. Voor ze de ei-
genaar kunnen waarschuwen slaan de vlammen al
uit het pand, dat vol staat met onbemande-
en bemande flessen en waar een grote
partij ‘witte teen’ (geschilde wilgen -
teen) ligt opgeslagen. Aangewakkerd
door de heersende zuidwesterstorm
breidt het vuur zich onmiddellijk uit
naar een naastgelegen loods die is volge -
stouwd met hooi, stro en flessen. De grote
houten loods van scheepmakerij A. Kalkman &
Zoon, de ten oosten van de glasblazerij gelegen
buurman van Mijnlieff, is even later de volgende prooi
van het razendsnel om zich heen grijpende vuur. De hevige
brand gaat voorts gepaard met forse rookwolken en ware
vonkenregens, die gedreven door de enorme hitte en de storm
zich tot ver benedenwinds over de Keetensepolder versprei-
den.
Als rond 13.15 uur de handbrandspuit van Keeten ter plaatse
komt, staan de mandenmakerij en de twee eerdergenoemde
loodsen 
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Fragment van een aquarel van Henri Kappers



al volledig in lichtelaaie,
terwijl de vlammen hoog
over de smalle dijk slaan.
Het gaat om een indruk-
wekkende, allesverzen-
gende en onhoudbare
vuurzee! Niet alleen als
gevolg van de zuidwester-
storm en de enorme hitte
die bij de kolossale brand
vrijkomt, maar vooral
door de enorme aanwezige
hoeveelheid brandbaar
materiaal in en om de ge-
bouwen die in de fik staan.
Het personeel van Mijn-
lieff en Kalkman - tijdens
de schaft gealarmeerd
door buren, voorbijgan-
gers, rook, vlammen of tu-
mult - is dan al bezig met
te redden wat er te redden valt. Een bijna gereed schip dat bij Kalkman op sta-
pel staat en door de kolossale brand wordt bedreigd, wordt door de scheepma-
kers onmiddellijk en net op tijd te water gelaten.
De spuitgasten uit Keeten, dat is meteen duidelijk, staan voor een onmogelijke
opgave. Ondanks dat gaan ze, in afwachting van de gevraagde bijstand, aan de
slag met hun beperkte middelen. De pijlen worden in eerste instantie gericht op
de door vuur, hitte en vonken bedreigde belendingen: het woonhuis en de sme-
derij van vader en zoon Kalkman en twee rijtjes arbeiderswoningen, die be-
woond worden door negen gezinnen en eigendom zijn van de weduwe A. La-
gerwaard. De Keetense spuitgasten krijgen daarbij hulp van de ten westen van
de glasblazerij gelegen kunstmestfabriek M.H. Salomonson, waarvan de direc-
tie twee handbrandspuiten en een stoomkraan met bluspomp van het bedrijf
laat bemannen. Salomonson, een goede klant van Mijnlieff, beschermt daar-
mee in de eerste plaats de eigen fabriek tegen het overslaan van de brand, maar
zet de blusstralen van zijn brandspuiten en de stoomkraan van het bedrijf eve-
neens in bij het bestrijden van de inmiddels zeer grote brand bij de buren. Ook
de spuitgasten van het nabijgelegen Kralingscheveer (Schaardijk, gemeente
Kralingen) komen met een handbrandspuit ter plaatse om de collega’s van
Keeten te assisteren. De hevige stormwind en de grote hoeveelheid aanwezig
brandbaar materiaal zorgen er echter voor dat de brand nog steeds in omvang
toeneemt en niet meer te blussen lijkt. Blusstralen verwaaien tot sproeistralen
zonder worplengte en bereiken het vuur niet of nauwelijks. Terwijl er in de
Hollandsche IJssel water genoeg is: bluswater dat door een geringe aanzuig-
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Vrijwilligers van de brandweer van Kralingsche Veer
voor de spuit en het spuithuisje aan de Schaardijk.

Rechts: Gijsbert van Holten. Deze foto is van een latere
datum dan die van de branden in Keeten. Foto: collectie

Gijsbert van Holten.



hoogte met minder verlies dan gemiddeld kan worden gewonnen. Dit omdat na
‘hoog water’ (vloed) in de ochtend, als gevolg van de hevige storm, het water
in de rivier slechts weinig is gezakt en bij ‘laag water’ (eb) ‘s middags aanzien-
lijk hoger staat dan normaal. Een gunstig gegeven voor de zo belangrijke blus-
waterwinning dus. Echter naar later zal blijken, een voorbode voor een bange
nacht. 
Brandoverslag
Terecht wordt gevreesd dat de brand als gevolg van de enorme door de storm
verspreide vonkenregen overslaat naar de boerderijen onderaan de dijk in de
Keetensche polder. Er moet daarom dringend meer hulp komen! Die hulp
komt van de drie overige gemeentelijke handbrandspuiten (Oude Plaats, Dorp
en ’s-Gravenweg), een tweede handbrandspuit van de gemeente Kralingen
(Nesserdijk) en twee handbrandspuiten van de gemeente Krimpen aan den IJs-
sel. Voor alle hulp ter plaatse is grijpt de brand nog verder om zich heen. Een
tweede loods van de scheepswerf van Kalkman vat vlam en ook de woning van
de scheepmaker zelf valt ten prooi aan de niets ontziende vlammen. Dit terwijl
de smederij van de werf en de woningen van de weduwe Lagerwaard als ge-
volg van het hevige vuur, aanwakkerende storm en ijverige vonken nog steeds
gevaar lopen ook in brand te geraken. Een dreiging die lastig is te bestrijden
omdat de ter bescherming ingezette blusstralen die genoemde belendingen
moeten nathouden, verwaaien en weinig effect sorteren. Dan gebeurt waar men
bang voor is. Vonken waaien onder de dakpannen van de stal van de boerderij
‘Zandrak’ (vanaf 1920 Nijverheidstraat 123) van Adrianus Schinkel (1842-
1927), zo’n 300 meter ten westen van de fel brandende loodsen. De zolder van
de stal, volgestouwd met hooi en stro, staat daarna in een mum van tijd volle-
dig in brand. De eerste prioriteit is vanzelfsprekend het redden van het vee.
Ene Arie Verkaik heeft de moed de stal, die vol verstikkende rook staat, bin-
nen te gaan en alle runderen los te snijden en naar buiten te leiden. De koeien
hollen hierna met hun staart in de lucht, enkele al met brand- en schroeiplek-
ken in het korte haar, als vanzelf naar het weiland achter de hoeve. De bevrij-
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De handbrandspuit van de ge-
meente Barendrecht tijdens een
expositie over de Capelse
brandweer in het koor van de
Dorpskerk op Open Monumen-
tendag 12 september 1992. Een-
zelfde spuit was eind 19e eeuw
in Capelle in gebruik. 
Foto: Paul Weyling.



de stier gaat intussen niet achter ‘de meisjes’ aan, maar loopt in blinde paniek
en woede de dijk op. Daar loopt hij enkele spuitgasten van de juist gearriveer-
de brandspuit van ‘Dorp’ onder de voet en beland daarna bijna in de Holland-
sche IJssel. Ook een vrouw wordt ondersteboven gelopen. Zij breekt daarbij
een been, dat pas uren later door ‘genees-, heel-, en verloskundige’ Jacob van
der Wissel (1936-1901) zal worden ‘gezet’, en raakt van de schrik en de pijn
even buiten bewustzijn. Even na de stal vliegen, ondanks de inspanningen van
het personeel van de handbrandspuiten van ‘Dorp’ en de ’s-Gravenweg’, ook
de wagenschuur en de hooiberg in de fik. Wel kunnen de spuitgasten voorko-
men dat de vrij nieuwe woning, die in 1892 is gebouwd op de fundamenten
van het oude huis, in brand raakt. Ook lukt het hun twee kleinere in de geva-
renzone staande schuren te behouden. De vonkenregen van zowel de verlek-
kerd om zich heen grijpende brand waar alles mee begon, en nu ook die van
brand bij Schinkel, is er de oorzaak van dat ook op de boerderijen van Dirk
Verstoep (vanaf 1920 Nijverheidstraat 143) en Frans van der Helm (vanaf
1920, Nijverheidstraat 167) brand ontstaat of dreigt. Hier worden de juist op
tijd gearriveerde spuitgasten uit Krimpen aan den IJssel en hun handbrandspui-
ten ingezet. Zij slagen er urenlang in, hoewel het bij Verstoep kantje boord is,
de brandjes die steeds ontstaan op tijd te blussen.
Hulp uit Rotterdam
Een brand van dit formaat is in Cappelle op d’IJssel nog niet eerder voorgeko-
men en bovendien halverwege de middag nog lang niet uitgeraasd. De wethou-
ders C. Verschoor (Cornelis, 1819-1896) en G.W. Lans (Gijsbertus Willem,
1832-1904), die bij afwezigheid van burgemeester Dirk Bakker (1861-1944)
de leiding over de brandbestrijding hebben genomen, weten niet wat hen over-
komt. Zij trekken samen met de brandmeesters de conclusie dat met de op dat
moment ingezette handbrandspuiten de branden niet te blussen zijn. Niet alleen
omdat de hitte zo hevig is dat het vuur niet dichter dan 20 meter kan worden
benaderd, maar ook omdat het vuur zelfs tegen de wind in vorderingen maakt
en het door de storm niet lukt veel water op het vuur te krijgen. De wethouders
besluiten daarom de hulp in te roepen van de gemeente Rotterdam. Rond 16
uur gaat het verzoek om bijstand de deur uit. Het gemeentebestuur van de
Maasstad stuurt een door ‘vurige’ paarden getrokken stoomspuit en een
‘stoombootje der Havenwerken’ (Havendienst II), beide uitgerust met pompen
die een behoorlijke bluscapaciteit hebben en circa drie kwartier later reeds ar-
riveren. Met de komst van de Rotterdamse spuitgasten krijgt de brandbestrij-
ding een opschaling, welke in de gemeente Cappelle op d’ IJssel nog niet eer-
der is voorgekomen.
Na het inzetten van de Rotterdamse stoomspuit en blusboot is het gevaar voor
uitbreiding verdwenen en worden vorderingen gemaakt met het blussen. De
‘Havendienst II’ smijt urenlang zo’n 1600 liter water per minuut op de brand
en dat vooral zet ‘zoden aan de dijk’. Gunstig is ook dat aan het einde van de
middag de storm van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Vliegvuur en
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rook waaien nu niet meer over de dijk en de Keetensche polder maar over de
Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas. Ook de hitte van de brand is door de
veranderde windrichting beter te trotseren, zodat het vuur met blusstralen dich-
terbij, dus effectiever, kan worden benaderd. Rond 21 uur begint het water in
de Hollandsche IJssel te stijgen boven het peil van een normale vloed. Een en
ander als gevolg van de combinatie noordwesterstorm en springtij. Omstreeks
22.30 uur, twee uur voor het kenteren van het tij, staat het water ongeveer een
halve meter onder de kruin van de dijk. Het positieve hiervan is dat een gedeel-
te van het brandterrein wordt overstroomd, waardoor een groot deel van dat
wat bij Mijnlieff en Kalkman in brand staat onder water verdwijnt. Rond 23
uur is het zover dat de stoomspuit en de Havendienst II kunnen inrukken,
waarbij ook het brandweerpersoneel en de handbrandspuit van de Oude Plaats
huiswaarts keren. De beide spuiten van de gemeente Kralingen waren al eerder
vertrokken, evenals de mensen en handbrandspuiten van Salomonson. De
spuitgasten en de handbrandspuit van Keeten blijven op het brandterrein aan-
wezig. Dit om er samen met de bemanning van de stoomkraan van de kunst-
mestfabriek voor te zorgen dat de smeulende resten van de loodsen en hun in-
houd (voor zover niet door de stormvloed verzwolgen) uiteindelijk worden ge-
blust. Deze nablussingswerkzaamheden moeten noodzakelijkerwijs tot rond 8
uur zondagmorgen de 23e worden volgehouden. En nog is men er niet zeker
van dat de brand werkelijk uit is. Als blijkt dat zo af en toe hier en daar nog
rook uit de puinhopen omhoog kringelt wordt besloten in ploegendienst wacht
te gaan lopen. Die wachtdienst, die tot in de ochtend van 2e kerstdag op haar
post blijft, moet nog urenlang regelmatig ingrijpen en blussen.
Terug naar de boerderijen
Als aan het eind van de middag het voornaamste bluswerk op de boerderij van
Schinkel zo goed als is voltooid - stal, wagenschuur en hooiberg zijn dan ver-
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woest - worden door de ploegen van ‘Dorp’ en ’s-Gravenweg’ nog vele uren
besteed aan het uit elkaar halen van de deels nog smeulende voorraad hooi en
stro in de puinhopen van stal en hooiberg. Zwaar werk dat met de hand en zon-
der adembescherming moet verricht. Een probleem hierbij is dat het uit elkaar
gehaalde hooi vaak nog voor dat het is afgeblust door de inmiddels noordwes-
terstorm wordt weggeblazen. Nu niet meer de polder in, maar richting dijk en
Hollandsche IJssel. Aan het begin van de nacht is het werk geklaard en rukt de
blusploeg van de ’s-Gravenweg’ in. Zo rond twee uur ‘s nachts, het is inmid-
dels zondagmorgen de 23e, wordt de blusploeg van ‘Dorp’ weggeroepen voor
een brand op de steenplaats ‘Kouwenhoek’, waarvan wethouder Verschoor en
zijn broers eigenaar zijn. ‘Dorp’, die alleen nog ter bewaking is achtergeble-
ven, vertrekt meteen, boer Schinkel vertwijfeld met de hulp van enkele spuit-
gasten van Keeten achterlatend. 
De halverwege de middag ontstane brandjes bij de boerderij van Dirk Verstoep
(1831-1897) wordt door de te hulp geroepen spuitgasten uit Krimpen aan den
IJssel met succes bestreden. Niet voorkomen kan worden dat een varkensstal
wordt verwoest, maar dankzij het voortdurend nathouden van de brandgevaar-
lijke opstallen blijft het daarbij. Ook bij Frans van der Helm (Franciscus, 1852-
1934) houden Krimpenaren de wervelende vonken en neerdalende smeulende
stukjes hout in de gaten en de hoeve met succes nat. Daarmee wordt veel ellen-
de voorkomen en is de schade bij Van der Helm bijna nihil. Spannend was het
echter wel! Aan het einde van de middag, na het draaien van de wind naar het
noordwesten, is het gevaar voor brand bij beide boerderijen geweken en keren
de Krimpense spuitgasten met hun materieel en materiaal via het veer van Van
der Ruit weer naar hun woonplaats terug. Uiteraard blijven Verstoep en Van
der Helm paraat en houden ze hun ‘boeltjes’ samen met buren en familie nog
urenlang angstvallig in de gaten.
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Gevaarlijk hoog water
Al eerder is vermeld dat ’s avonds rond halfelf het rivierwater tot ongeveer een
halve meter onder de kruin van de dijk staat en een deel van het brandterrein
bij Mijnlieff en Kalkman is overstroomd. Een meevaller voor de brandbestrij-
ders ter plaatse, echter een groot probleem voor de woningen en bedrijven aan
de rivierzijde van de Nijverheidstraat en Dorpsstraat. De storm ontwikkelt zich
daarna tot een zware noordwester en zorgt, in combinatie met springvloed,
voor gevaarlijk hoog water. Vandaar dat bewoners en eigenaren van vrijwel
alle buitendijks gelegen panden eerder op de avond al vloedplanken hebben
geplaatst. Dat komt wel vaker voor bij hoge waterstanden. Het plaatsen van
vloedplanken moet voorkomen dat het water van de Hollandsche IJssel hun
woningen binnendringt en door- of langs de huizen over de dijk stroomt. Huis-
raad en waardevolle spullen zijn tegelijkertijd uit de onderhuizen naar hoger
gelegen ruimten of elders in veiligheid gebracht. Ook op de bedrijven langs de
rivier zijn maatregelen genomen tegen het alsmaar stijgende water. Daarnaast
is door het hoogheemraadschap dijkbewaking ingesteld om indien nodig direct
maatregelen te kunnen nemen. Helaas bereikt het water van de rivier die zater-
dag op zondagnacht zo’n hoge stand, dat de planken niet overal het water ke-
ren. Ook dat was niet gewoon en iedereen die langs de IJssel of onderaan de
dijk woont, voelt zich niet op zijn gemak. Spuitgasten die aan de dijk wonen en
bij het blussen in Keeten kunnen worden gemist, krijgen daarom permissie
naar huis en hun gezin te gaan en zich daar bij de reeds in gang gezette bered-
dering nuttig te maken. Ook wethouder Cornelis Verschoor maakt zich zorgen
over zijn buitendijks gelegen bezit: de boerderij Dorpsstraat 178 en de steen-
plaats ‘Kouwenhoek’. Ter plaatse constateert hij samen met zijn broers en
mede-eigenaren Willem van Cappellen Verschoor (1821-1899) en Pieter Dirk
Verschoor (1827-1897), dat het water eigenlijk gezakt zou moeten zijn, maar
op dat moment ruim hoger staat dan aan het begin van de avond, terwijl het
tijdstip van hoog water al reeds is gepasseerd. 
Brand op de ‘Kouwenhoek’
Het door de stormvloed opgestuwde water van de Hollandsche IJssel, “dat dien
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nacht eene voor de oudste menschen ongekende hoogte bereikt” doet circa een
half uur na middernacht de gehele steenplaats ‘Kouwenhoek’ overstromen.
Daarbij vloeit het water ook de vier steenovens in, waarvan er een nog wordt
gestookt. De snelle afkoeling van de roodgloeiende oven doet de anderhalve
meter dikke muren scheuren en barsten. Dit gaat gepaard met zulke zware
klappen dat de omwonenden denken dat het niet alleen stormt maar er ook
sprake is van hevig onweer. De stormwind verspreidt het vuur vervolgens via
de barsten en de scheuren in de muren naar de direct aangrenzende turfschu-
ren. De daar opgeslagen turf, niet minder dan een paar duizend hectoliter
(1hectoliter = 0,1 m3), staat daarna in korte tijd volledig in lichtelaaie. De ge-
waarschuwde spuit van de ‘Oude Plaats’, die sinds de vorige avond vanaf rond
11 uur weer beschikbaar is, komt om halfdrie ter plaatse. Aan blussen valt ech-
ter niet te denken. De ovens, brandende turfschuren en andere gebouwen zijn
geheel omgeven door bijna een meter water en daardoor onbereikbaar voor de
brandbestrijders. Bovendien wordt ook het water op de steenplaats opgezweept
door de storm en lopen de golven geregeld over de Groenedijk de polder in.
Ook de arbeiderswoningen op de steenplaats lopen onder en zijn omsingeld
door het water van de gezwollen rivier. De overrompelde bewoners zijn naar
de zolders gevlucht. Daar worden ze niet alleen bedreigd door wind en water,
maar ook door vuur en vonken van de fel brandende turfschuren. Gelukkig
kunnen de ingesloten bewoners snel uit hun benauwde positie worden verlost.
Het is ‘den veerschipper’ Piet de Vries (Pieter, 1845-1911) van het Kleine
veer, die op verzoek van wethouder en mede-steenplaatseigenaar Verschoor de
mensen met zijn grote roeiboot in veiligheid brengt. Wellicht zijn de mensen
na hun barre tocht over de rivier naar de veersteiger, opgevangen in ‘De Ver-
gulde Kiviet’, een ‘Café-Billard en wachtplaats voor voetveer en stoombooten’
van tapper en slijter Dorus van Zwienen (1861-1939). De brandende turfschu-
ren blijken echter niet alleen een bedreiging voor de woningen op de steen-
plaats. Brandende stukken turf en vonken waaien namelijk ook de IJssel over
en komen terecht op de daken van de bebouwing aan de dijk in Krimpen. Dit
met als gevolg dat ook daar de brandspuiten, die de dag ervoor nog in Keeten
actief zijn geweest, aan de bak moeten. Rond 5 uur, als het water voldoende is
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gevallen, kunnen de mannen van de brandspuit van de ‘Oude Plaats’ eindelijk
op de ‘Kouwenhoek’ aan de slag. Ook de spuitgasten van de inmiddels ter
plaatse gekomen spuit van ‘Dorp’ worden om die tijd ingezet. De brand woedt,
ondanks hun inspanningen, nog de gehele zondag en maandag voort en is pas
dinsdagmorgen en 1e Kerstdag de 25e december rond acht uur volledig ge-
blust. Ongeveer dezelfde tijd wordt de bewaking van het brandterrein bij de
‘flesschenbeleenderij’ van Mijnlieff en de scheepswerf van Kalkman opgehe-
ven. Al met al zijn de brandweer, de veldwachter en de wethouders Verschoor
en Lans – dan ruim 65 uur in touw geweest.
De schade
Hoe de brand in de mandenmakerij is ontstaan is altijd een raadsel gebleven.
Wel kan worden vastgesteld dat de brand, die rustig en met kleine rookwolk-
jes begon, één van de grootste branden in Capelle aan den IJssel allertijden is.
De schade is dan ook aanzienlijk. Bij Mijnlieff gaat de mandenmakerij verlo-
ren met daarin ‘manden, flesschen en witte teen’, alsmede een loods vol met
‘hooi, stroo en flesschen’ die vooral bestemd zijn voor jeneverstokerij ‘Hen-
kes’ in Rotterdam-Delfshaven. De schade bij Mijnlieff bedraagt ƒ 15.409,-
waarvan ƒ 11.250,- wordt gedekt door de ‘Utrechtsche Algemeene Brandwaar-
borg-Maatschappij’. De scheepmakerij A. Kalkman & Zoon, waarvan een gro-
te loods vol met hout geheel en een kleinere loods voor een deel is vernield,
lijdt een schade van ƒ 4.300,-. Een flinke strop voor Kalkman want deze krijgt
van de in Oudkarspel gevestigde ‘Noordhollandsche Brandwaarborgmaat-
schappij’ slechts een vergoeding van ƒ 1.600,- uitgekeerd. Daarnaast loopt de
woning van de scheepsbouwer, inclusief de inboedel, een schade op van 
ƒ 700,-, een bedrag dat geheel door de bij de Amsterdamse verzekeraar H. van
Veeren afgesloten brandverzekering wordt gedekt. De boerderij ‘Zandrak’
loopt eveneens forse schade op. De eigenaren - luitenant kolonel der artillerie
Pieter Abraham Scheltus (1837-1924) en zijn echtgenote Helena Apolonia de
Raadt (1848-1897) - claimen bij de ‘Algemeene Brandwaarborg Mij. Rotter-
dam’ ƒ 4.449,-. De schade van Adrianus Schinkel, de pachter van ‘Zandrak’,
bedraagt ƒ 3.660,-. De heel veel jaren geleden bij Montijn in Gouda afgesloten
brandverzekering dekt echter slechts een klein deel van deze voor Schinkel zo
grote schadepost. De boerderij van Dirk Verstoep, die werd gepacht van Adri-
ana Maria Lans (1868-1952) loopt dankzij het nathouden van de hoeve door de
spuitgasten uit Krimpen slechts ƒ 30,- schade op. Bij de boerderij van Frans
van der Helm is door het optreden van de Krimpenaren, het nathouden van het
rieten dak van de boerderij en de overige opstallen op zijn erf alleen sprake van
schroei- en enige waterschade. De turfloodsen van de steenplaats ‘Kouwen-
hoek’ zijn verzekerd bij de ‘Onderlinge Brandverzekering-Maatschappij, firma
De Jong’, te Amsterdam, die op ƒ 100 na de schade van ƒ 2500 aan de turf-
schuren vergoed. Alleen de gehele voorraad verbrande turf is niet verzekerd,
evenals de ‘karren, wagens en kruiwagens’ die allen verloren gingen. Daar-
naast zijn als gevolg van de hitte van de brand en de snelle afkoeling van het
door storm en springtij hoog opgestuwde water van de Hollandsche IJssel de
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muren van de ovens gescheurd en verzakt. Schade die niet gedekt is, evenals
het verlies van de circa 900.000 stenen die in de getroffen oven werden gebak-
ken en waarvan het overgrote deel als onbruikbaar moet worden afgevoerd.
Kosten brand
In de raadsvergadering van 23 januari 1895 wordt uitgebreid gesproken over
de kosten van het bestrijden van de branden een maand eerder. Burgemeester
Bakker (Dirk, 1861—1944) begint bij dit punt der agenda met een kort verslag
over het verloop van de gebeurtenissen en eindigt zijn relaas met de woorden:
“Dat betrekkelijk weinig in den asch is gelegd, is volgens mijne meening te
danken aan de krachtige maatregelen die door den Heeren Wethouders bij mij-
ne afwezigheid (de burgemeester verbleef ten tijde van de brand op zijn ge-
boorte-eiland Texel) zijn genomen” En: “erkende dat die maatregelen vele
kosten met zich meebrachten, breng hij in herinnering, dat die uitgaven thans
tot bestrijding van den branden zijn gedaan, terwijl bij een zwakker optreden
zeer waarschijnlijk tal van arbeiderswoningen zouden zijn verbrand en wel-
licht meer geld nog in de vorm van liefdegaven besteed had moeten worden
ten behoeve van verschillende gezinnen die van dak en goederen beroofd wa-
ren  en bovendien de rampspoed veel grooter zou zijn geweest”. De burge-
meester brengt daarom: ”Zijn besten dank aan de Heeren C. Verschoor en
G.W. Lans, Wethouders, voor hun krachtige optreden dat zeker de sympathie
der ingezetenen heeft verworven”. Opvallend genoeg spreekt burgemeester
Bakker in de vergadering geen enkel woord in de richting van de 171 Capelse
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spuitgasten die bij de branden in Keeten gezamenlijk 2135 uur actief zijn ge-
weest. Ook aan de inzet van de 46 Capelse brandweerlieden, die op de steen-
plaats ‘Kouwenhoek’ samen zo’n 175 uur ‘wind, water en vuur’ trotseerden, is
geen woord gewijd.
Na het bespreken van de verschillende lijsten en nota’s van kosten wordt met
5 tegen 3 stemmen, “die der Heeren A.W. van Cappellen., J. van der Wissel en
C.M. den Boer overeenkomstig het advies van den Heer Lans besloten ƒ 30,-
uit te betalen aan den heer M.H. Salomonson, die deze post op zijne nota van
kosten heeft staan ten behoeve van zijn chefmachinist Van Duijl, voor van de-
zen in dienst bedorven kleding”. Dit tegen het advies van de burgemeester in.
Het kwam hem voor: “dat de beschadiging aan kleding bij brandweermannen
immers in meerder of mindere mate veelvuldig zal voorkomen, althans wan-
neer zij op den Zondag worden gealarmeerd om dienst te presteeren en het
toch niet in de bedoeling van den Raad zal liggen om steeds die schade te ver-
goeden”. Verder wordt met “eenparige stemmen besloten eene rekening groot
ƒ 4,50 aan J. Jongste volgens zijn opgave wegens levering van 3 emmers niet
uit te betalen omdat de levering niet aan of ten behoeve van de gemeente is ge-
schied”.
De kosten van de branden in Keeten bedragen ƒ 1040,03 en die bij de steen-
plaats ‘Kouwenhoek’ van de gebroeders Verschoor die 23 december uitbrak 
ƒ 25,-. Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt door de raad be-
sloten om ƒ 1080,— beschikbaar te stellen “met in begrip van datgene wat nog
op de begrotingspost disponibel is, wijl het kan zijn, dat nog nota’s inkomen”.
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De voorzitter laat de raadsleden verder weten “dat drie Brandwaarborgmaat-
schappijen eene tegemoetkoming hebben beschikbaar gesteld in de extra kos-
ten gemaakt bij den brand in Keeten”. Dit om reden dat naast de 4 handbrand-
spuiten van Capelle, materieel, materiaal en personeel van de buurman en
buurgemeenten bij de brand in Keeten werd ingezet, te weten: twee hand-
brandspuiten en een stoomkraan met bluspomp van kunstmestfabriek M.H. Sa-
lomonson, twee handbrandspuiten van de gemeente Kralingen, twee hand-
brandspuiten van de gemeente Krimpen aan den IJssel en een stoomspuit en
blusboot van de gemeente Rotterdam. Ontvangen wordt ƒ 100,— van Brand-
verzekering-Maatschappij, firma De Jong’, te Amsterdam, van ‘den Heer en
Directeuren van de eveneens in Amsterdam gevestigde Brandwaarborg Maat-
schappij ƒ 50,— en van den Heer en Directeur eener Maatschappij te Oudkar-
spel ƒ 25,—’, terwijl het vermoeden bestaat dat nog een of twee verzekeraars
over de brug gaan komen. Besloten wordt, behoudens goedkeuring van Gede-
puteerde Staten, de schenkingen te aanvaarden.
Herbouw en herstel
Als eersten van de door wind, water en vuur getroffen ondernemers vragen de
scheepsbouwmeesters A. Kalkman & Zoon op 25 januari 1895 een vergunning
aan voor het bouwen van een grote houten loods op stenen voet, ten behoeve
van een smederij, twee werkplaatsen en een opslagruimte op de plaats van de
twee door brand verwoeste panden en een stuk te dempen zelling. Glasblazer
Mijnlieff heeft wat meer tijd nodig en gaat pas in april 1895 over tot ‘herbouw
in dezelfden toestand’ van de verloren gegane mandenmakerij. Aangenomen
mag worden dat eigenaar Scheltus stal, wagenschuur en hooiberg van ‘Zand -
rak’ zo spoedig mogelijk liet herbouwen of herstellen en de onderverzekerde
pachter Adrianus Schinkel de helpende hand biedt. Veehouder Dirk Verstoep
zal in ieder geval zijn deels verwoeste varkensstal vernieuwd of gerepareerd
hebben, een vergunning hiervoor is niet aangetroffen. De eigenaar van de aan
Verstoep verpachte hoeve laat overigens los van de brand in 1899 op de plaats
van de oude een geheel nieuwe boerderij bouwen. De turfschuren van steen-
plaats ‘Kouwenhoek’ worden nog voor de start van het nieuwe stookseizoen in
het voorjaar van 1895 herbouwd, terwijl tegelijkertijd de gescheurde muren
van de ovens worden gerepareerd. Onbekend is wat er met de circa 900.000
‘bedorven’ ijsselsteentjes is gebeurd. 

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
Archief gemeente Capelle aan den IJssel:
- Stukken rakende den brand van 22 december 1894 in Keeten en dien van
23 december 1894 in den ‘Kouwenhoek’. Inventarisnummer 1288.

- Gemeenteverslag 1894.
- Notulen vergaderingen van B&W 1 december 1894 t/m 31 maart 1895.
- Notulen gemeenteraadsvergadering 23 januari 1895.
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bericHt uit MecHeLeN
De redactie van de HVC Nieuwsbrief ontving een bericht van de heer
François van der Jeught, sinds 1976 lid en van 2008 tot 2016 secretaris
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van
Mechelen. 
De heer Van der Jeught liet ons weten dat bij het ontsluiten van testamenten
bewaard in het Stadsarchief van Mechelen (België) uit 1625, de registratie van
het testament werd aangetroffen van Jan Baptist Kindt van Roodebeke, heer
van Capellen en Nieuwerkerke (d.i. onmiskenbaar Capelle aan den IJssel en
Nieuwerkerke aan den IJssel - testateur wou zich laten begraven in Rotterdam
bij zijn echtgenote Barbara Van de Vekene).
Hierin vernemen we dat testateur in zijn woning in Capellen een schilderij be-
zat van de hand van Pieter Paul Rubens. Helaas vernemen we niet het onder-
werp van het doek. Jan Baptist liet het na aan zijn broer, mits het naleven van
enkele voorwaarden.
Het door de heer Van der Jeught vervaardigde stuk over deze vondst, inclusief
afschriften van het testament, heeft de redactie integraal overgenomen en vindt
u hierna. Als historische vereniging zijn wij uiteraard zeer gelukkig met deze
aanvullende informatie. Immers, deze Heer van Capelle wordt beschreven in
de HVC uitgave Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capel-
le aan den IJssel. U kunt hiervan overigens nog een exemplaar aanschaffen via
de webwinkel en in het historisch museum.
Voor de liefhebbers zijn de bladzijden van het testament verkrijgbaar op een
iets groter (leesbaarder) formaat via de redactie.
Het testament van jan baptista kindt van roijdenbeke,
Heer van cappellen ende van Nieuwerkercke uit 1625
Bij het ontsluiten van een reeks van 26 registers, bewaard op het Stadsarchief
van Mechelen (België), met bekrachtigingen van testamenten voor de
Mechelse schepenen (wethouders), kwam een testament uit 1625 aan het licht
van jonkheer Jan Baptista Kindt van Roijdenbeke. Hij was heer van Cap-
pellen ende van Nieuwerkercke, nu Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk
aan den IJssel. Hij was weduwnaar van vrouwe Barbara van der Veken en
woonde in Mechelen. Wijlen zijn echtgenote was een dochter van de
Mechelaar Johan van der Veken (1549-1616), koopman, bankier en reder in
Rotterdam. Hij had in 1612 de ambachtsheerlijkheid van Capelle en Nieuw-
erkerk a/d IJssel gekocht.
Op 26 juli 1625 registreerde de Mechelse stadsmagistraat de laatste wils-
beschikking van Jan Baptista Kindt. Hij lag ziek te bed. Hij verklaarde dat hij
drie of vier jaar voordien zijn testament had opgemaakt onder sijne signature
ende mede onder de signature van Schouteth ende Secretaris van Cappelle
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ende Nieuwerkercke. Dat testament
bevond zich in zijn huis in Cappelle
ende in sijns testateurs camere in
sekere sijne scribane (d.i. een schri-
jftafel) aldair. Hij bekrachtigde de in-
houd ervan maar voorzag niettemin
een bijkomende wilsbeschikking.
Jan Baptista wenste dat soo wanneer
Godt den heere hem van deser werelt
sal roepen, dat sijn lichaem sonder
tselve open te snijden sal gelegt wor-
den in een lichte loote kiste ende alsoo
ter minste coste getransporteert ende
begraven binnen de stadt van Rotter-
dam, bij zijn echtgenote en hun zoon.
In de stad waar hij zou overlijden, in-
dien de selve is van de Catholicque religie, zal daar een behoorelijcke vuijt-
vaert gehouden worden zoals gebeurde voor zijn echtgenote, dit alles met
goedvinden van zijn zus Anna Marie Kindt, echtgenote van jonkheer
Lanceloot De Robiano. Ook zij woonden in Mechelen. De Robiano was stad-
houder van het Leenhof en van het Land van Mechelen. 
Jan Baptiste verzocht zijn broer Willem Kindt om op te treden als zijn testa-
mentuitvoerder en om samen met de andere erfgenamen erop toe te zien dat
zijn dochters Johanna en Catharina moghen opgevoet ende behoorlijck gein-
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lijden van Joannes Baptista tKint. (Stads-

archief Mechelen)



strueerd worden in de Catholicque religie. Voor dit alles liet Jan Baptist zijn
broer een schoon stuck schilderije gemaeckt bijde handt van meester Rubbens
ende staende voor de schouwe inde grootte sallette van Cappelle voorscreven.
Het betrof dus een schilderij van Pieter Paul Rubens (Siegen, 1577-Antwerpen,
1640), dat zich bevond in de grote pronkkamer van het huis van Jan Baptiste in
Capelle. Helaas vernemen we niet het onderwerp van dat schilderij.
Jan Baptist liet aan zijn broer Carlo Kindt o.a. eenen gouden gemailleerden
hoijbant (d.i. een band voor een hoed) en wenste dat zijn dochters in Mechelen
zouden blijven wonen bij zijn zus Anna Maria Kindt. Zij mocht oordelen wan-
neer beiden zouden kunnen gaan wonen in Bergen in Henegouwen (nu Mons,
hoofdplaats van de provincie Henegouwen, België) omme aldaer te leeren de
taele (d.i. het Frans) ende anderssints te worden geinstrueert nair behooren. Jan
Baptist wenste dat zijn dochters na hun terugkeer opnieuw hun intrek zouden
nemen bij hun tante in Mechelen.
Uit de begrafenisregisters van de voormalige Sint-Pieterskerk in Mechelen
blijkt dat Joannes Baptiste tKindt, heer van Capellen in Holland, op 26 juli
1625 overleed, dezelfde dag als de registratie van zijn laatste wilsbeschikking.
Hij werd begraven in het koor (funus chori) van deze kerk, die zich bevond
naast het paleis van landvoogdes Margareta van Oostenrijk (1480-1530), van-
daag (2018) het gerechtshof aan de Keizerstraat. 
Blijkbaar hadden zijn naaste familieleden dit aspect uit zijn laatste wils-
beschikking niet nageleefd. 
Of het schilderij van Rubens, dat ooit bezit was van Jan Baptiste Kindt van
Roijdenbeke, heer van Cappellen ende van Nieuwerkercke, nadien van zijn

broer Willem, al dan niet bewaard is
gebleven, blijft een open vraag.

François van der Jeught
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Archief
Stadsarchief Mechelen, H. Testamen-
ten, Serie I, reg. 19 (1614-1646),
f°103r-104r.

Stadsarchief Mechelen, Begrafenisreg.
St.-Pieter-en-Paulparochie, 1625, p.
80, 26 juli 1625 (te raadplegen via
de website: https://www.mechelse-
genealogischebronnen.be/).
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N. De Roy van Zuydewijn, Van koop-
man tot icoon, Johan van der Veken
en de Zuid-Nederlandse immigran-
ten in Rotterdam rond 1600, Am-
sterdam, 2002, 387 p.



Het VerHaaL acHter de foto (18)

Woensdag 20 juni 2018, ’s middags even voor half vijf, wordt brand gemeld
in het op dat moment leegstaande restaurant ‘Johannahoeve’, een lokaal en
regionaal bekend etablissement met als adres ’s-Gravenweg 347. De laat 17e
eeuwse boerderij, waarin het restaurant is gevestigd, wordt vanwege haar
hoge ouderdom en vrij gave hoofdvorm van groot lokaal historisch belang
geacht en is om die reden in 2004 op de gemeentelijk monumentenlijst ge-
plaatst. Het vuur woedt aanvankelijk alleen in de nok van het rieten dak,
maar ontwikkelt zich zodanig dat ondanks de snelle inzet van veel brand-
weerpersoneel en -materieel, de ‘Johannahoeve’ ruim een uur na de aankomst
van de blusvoertuigen reeds als verloren moet worden beschouwd.
‘Johannahoeve’ 
Het restaurant ‘Johannahoeve’ is een voormalige hofstede met een L-vormige
plattegrond van het traditioneel Zuid-Hollands boerderijtype uit het laatst van
de 17e eeuw. De boerderij heeft volgens de bekende Rotterdamse architect Jan
Verheul Dzn. (Johannes, 1860-1948) in zijn in 1932 verschenen boekje ‘Kra-
lingen en ’s-Gravenweg’, tot dan “nog zoo goed als niets geleden, behalve dan
dat de voorgevel van het woonhuis, ongeveer voor tien jaar door eene gesaus-
te cementbepleistering over de mooie, oude baksteen aangebracht, in uiterlijk
aanzien is verminderd, waardoor het effect killer is geworden”. De boerderij is
in de tijd van de publicatie eigendom van de in Rotterdam geboren en getogen
Amsterdammer Marius Taudin Chabot (1884-1966) en wordt van 1903 tot
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De ‘Johannahoeve’ kort na de aankomst van de brandweer. Foto: Frank de Roo.



1936 bewoond en gepacht door Gerrit Hoogendoorn (1879-1936). Deze Gerrit,
die op 1 mei 1936 verhuist naar café ‘De Roode Leeuw’ en dezelfde dag tij-
dens het tappen van zijn eerste biertje overlijdt, wordt opgevolgd door Piet Rij-
kaart (Pieter Centen). Rijkaart verlaat, na het beëindigen van de bedrijfsactivi-
teiten, de ‘Johannahoeve’ in 1972. Dit als gevolg van de eerdere onteigening
van de boerderij door de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeente is in
verband met de aanleg van een tussen ’s-Gravenweg en Ringvaart te bouwen
wijk, welke de naam ’s-Gravenweg-oost moet krijgen, voornemens het pand te
slopen. Een plan dat het onder druk van de actiegroep ‘Woonomgeving’ en een
deel van de lokale politiek gelukkig in de prullenbak belandt. Met als positief
resultaat dat de ‘Johannahoeve’ en andere onteigende historische panden aan
de ‘weg naar Kralingen’ niet worden gesloopt maar behouden.

Restaurant 
Nu de sloop niet doorgaat ver-
huurt de gemeente op zijn ver-
zoek de ‘Johannahoeve’ aan de
ambitieuze horecaondernemer
Martin Luneburg, op dat mo-
ment de uitbater van restaurant
‘De Koperwiek’, wiens ouders
van 1947 tot 1965 het bekende
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De ‘Johannahoeve’ omstreeks 1926. 
Aquarel: Jan. Verheul Dzn.. 

Collectie: Stadsarchief Rotterdam.

De ‘Johannahoeve’ circa 1935, ongeveer
15 jaar na het aanbrengen van ‘eene ge-

sauste cementbepleistering’. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

Advertentie uit het NRC Handels-
blad van vrijdag 27 april 1973.



restaurant ‘Plaszicht’ aan de Kralingse Plas in Rotterdam exploiteren. Het is
het Capelse bouwbedrijf Kooy en De Jong dat naar een plan van architect C.
van Hulsteijn de ‘Johannahoeve’ verbouwd tot een luxe eet- en feestgelegen-
heid. Hierbij ondergaat de verwaarloosde boerderij niet alleen van binnen een
metamorfose, ook het uiterlijk en erf wordt onder handen genomen. Daarnaast
wordt het ‘verslofte’ rieten dak grotendeels vernieuwd. Maandag 16 april 1973
is het zover dat restaurant ‘Johannahoeve’ - toen volgens Luneburg een beetje
exclusief maar niet tè - haar deuren kan openen. De ‘Johannahoeve’ is al kort
daarna een succes en een begrip in Capelle en omgeving. Luneberg, die zich al
snel na de start van zijn bedrijf ook eigenaar van het pand mag noemen, doet
het restaurant een onbekend aantal jaren geleden van de hand maar blijft wel
eigenaar van het pand. In januari 2018 blijkt dat de uitbater het financieel niet
kan bolwerken en gaat failliet. Veel Capellenaren en streekgenoten betreuren
dit. Bijna iedereen heeft wel een herinnering aan het restaurant, dat als het
noodgedwongen haar deuren moet sluiten op 4 maanden na 45 jaar bestaat. De
gebouwen komen daarna, in afwachting van een koper, leeg te staan.
Brand
Op 20 juni 2018, ’s middags zo’n zes minuten voor half vijf, spoed de brand-
weer zich na een melding van de buren naar de ‘s-Gravenweg voor het blussen
van een brand in de ‘Johannahoeve’. Ter plaatse gekomen wordt direct gestart
met het blussen van het brandende rieten dak en de alarmcentrale geïnformeerd
over de ernst van de brand. Tegelijkertijd wordt groot alarm gemaakt en waar-
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Restaurant ‘Johannahoeve’, in 1984 gefotografeerd door Ev. A. Obbes. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.



schuwt de alarmcentrale van de ‘Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond’ meer-
dere brandweereenheden en een team van de ‘Veiligheidsregio Haaglanden’
dat gespecialiseerd is in het bestrijden van brand in rieten daken. Rieten daken
(riet is een van de oudste dakbedekkingen die we kennen) hebben in het alge-
meen een slechte naam als het gaat om brandveiligheid en zijn heel lastig te
bestrijden. Dit omdat als een rieten dak eenmaal goed brandt, het blussen ervan
zonder het nemen van onaanvaardbare risico’s voor de ingezette brandweerlie-
den vrijwel onmogelijk is. Branduitbreiding voorkomen is in dergelijk geval
het enige haalbare doel. Een streven dat overigens zelden wordt bereikt. Niet
alleen omdat riet erg brandbaar is, maar ook om reden dat een brand in een tra-
ditionele rieten dakconstructie zich razendsnel en niet zichtbaar kan voortplan-
ten. Daarnaast is een rieten dak waterafstotend - het moet immers hemelwater
tegenhouden - waardoor bluswater niet of nauwelijks tot in de kern van het
rietpakket doordringt. De brand, die inmiddels deels uitslaand is, gaat gepaard
met een enorme rookontwikkeling die veel hinder veroorzaakt in het ten
noordoosten van het brandende restaurant gelegen gebied. De rook verspreidt
zich zodanig, dat het nabijgelegen Laurens Revalidatielocatie ‘Avanze’ moet
worden ontruimd. Andere onder de wind gelegen panden wordt geadviseerd
ramen en deuren te sluiten. Al na een uur blijkt dat het leegstaande restaurant,
ondanks de inzet van veel brandweerpersoneel en -materieel niet meer te red-
den is. Rond 20.30 uur kan het sein brandmeester worden gegeven. Daarna
wordt alleen nog van buitenaf geblust en laat de brandweer de ‘Johannahoeve’
gecontroleerd uitbranden. Als op een gegeven moment het dak instort moeten
om de laatste vlammen te kunnen doven de resten van de voormalige boerde-
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De trieste restanten van de ‘Johannahoeve’. Foto: Paul Weyling.



rij met een kraan uit elkaar worden getrokken. De oorzaak van de brand is
(nog) niet bekend, echter brandstichting wordt niet uitgesloten.
Goed en slecht nieuws
Wat de oorzaak ook is, na de ‘wagenschuur van boerderij ’s-Gravenweg 325’
en de ‘Hoeve Verkade’ kan nu ook de ‘Johannahoeve’ van de gemeentelijke
monumentenlijst worden geschrapt. Een aangelegenheid waarbij de nog maar
veertien jaar oude geschiedenis van de gemeentelijke monumentenlijst voor de
derde maal in haar bestaan ingrijpende en onherstelbare schade oploopt. Van
de tien historische Capelse boerderijen die op dit moment nog beschermd zijn
- zes rijks- en vier gemeentelijke monumenten - zijn er slechts vier nog deels
of geheel met riet gedekt. Tenminste als we er van uitgaan dat bij de voorgeno-
men restauratie van ‘boerderij ‘s-Gravenweg 325’, en wel het uit 1858 stam-
mende deel, opnieuw met riet zal worden gedekt. Gelukkig is er hoop op een
nu wel deskundige aanpak van de restauratie van dit Rijksmonument. Én dat is
goed nieuws. Voor de ‘Johannahoeve’ is er echter, of de oorzaak van de brand
nu wel of geen brandstichting is, geen weg meer terug. En dat is héél slecht
nieuws!

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- ‘Kralingen en ’s-Gravenweg’. J. Verheul Dzn. Architect B.N.A. (1932).
- Persberichten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
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waardeVoL erfgoed
Oude monumentale boerderijen zijn mooi en waardevol, zelfs als ze
mooi zijn van lelijkheid. 
Het zijn niet alleen gebouwen van steen, hout en riet, maar ook monumen-
ten van het leven. Monumenten van tijd, trouw, toewijding, doorzetten en
hard werken. Monumenten die herinneren aan waar ‘we’ vandaan komen en
‘ons’ van oorsprong landelijk gebied. Monumenten die het verhaal vertellen
van Capelle aan den IJssel en de geschiedenis van mensen die er geboren en
overleden zijn, die er hebben gewoond, liefgehad, kinderen gekregen en ge-
werkt. Hun verleden is ‘onze’ geschiedenis. 
En wat er nu nog over is van de bijna 80 boerderijen die Capelle ooit telde
(wel of geen monument), is daarom de moeite van het behouden waard.
Ook als ze zijn verprutst, fout opgeknapt of té mooi gerestaureerd.

Paul Weyling



storMVLoed aaN de ijsseL Nu Met kortiNg
Verkrijgbaar iN Het dief- eN duifHuisje

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat zuid-
west Nederland zwaar getroffen werd
door de watersnoodramp. Capelle kroop
in de Rampnacht door het oog van de
naald. De Ketensedijk, nabij het Dief- en
Duifhuisje, kreeg het zwaar te verduren.
De foto-expositie deze zomer in het Dief-
en Duifhuisje besteedt hier ruim aandacht
aan. 
Onder andere als gevolg van ‘De Ramp
van ‘53’ voltrokken zich in de jaren daar-
na grote veranderingen op en rond de Ke-
tensedijk, zowel binnen- als buitendijks.
De Hollandsche IJsselkering en de Alge-
rabrug werden gebouwd. In de buurt van
het Dief- en Duifhuisje werd het uitbrei-
dingsplan ‘t Slot’ in gang gezet. Een be-

langrijke ontwikkeling die eveneens middels foto’s uit de HVC-collectie
wordt getoond. En er is aandacht voor de bedrijvigheid die er was in die
jaren, maar die nu geheel is verdwenen, zoals Feenstra Beton, de touw-
baan en de drijvende houtopslag.
bij 50 jaar stormvloedkering
Deze expositie is de aanleiding extra aandacht te vragen voor het boekje
Stormvloed aan De IJssel uit 2008. Over de noodzaak van de Algerabrug
en storm vloed kering werd destijds in de politiek heel lang gesproken. De
omvang van ‘De Ramp van ‘53’ maakte in één klap een einde aan alle dis-
cussie. Rond de herdenking van deze ramp in 2003, schreven Cees Loeve,
Krimpen aan den IJssel en Paul Weyling, Capelle aan den IJssel beiden
een boekje met geschiedenissen en herinneringen uit hun gemeenten. In
het kader van 50-jaar Stormvloedkering zijn die verhalen en herinneringen
ineen geschoven, geactualiseerd en aangevuld. Net als de Algerabrug, ver-
bindt dit boek de beide IJsselgemeenten. Nu voor bezoekers van de foto-
expostie verkrijgbaar met een leuke korting.
ISBN nr. 978-90-76217-17-8 € 12,50, 

nu tijdelijk voor expositiebezoekers € 7,50
voor alle leverbare boeken 

ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel
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Expositie
Capelle 40-45

Capels Historisch museum
Bermweg 13

10 september 2017 - 18 augustus 2018
Toegang gratis

Historische Vereniging Capelle

Foto: Museum Rotterdam 40-45 NU

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

Foto-expositie 2018:
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van Nederland
Open 13 - 16 uur

elke 2e zaterdag april t/m oktober
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