
I Luigi van Leeuwen (tinks) en Joke van Doorn, de twee oud-burgemeesters van Capelle, hebben
sainen met de huidige burgemeester Frank Koen plezier met Macht en Praeht. FoTo RTcHARDVAN HoEK

Terug in geschiedenis van
Capetl"e met boekje en reunie
PHEBE TEMPELAARS
CAPÉLLE A/D IJSSIL I Het boekje
Matht en Pracht is gisteren gepre-
senteerd in het Van Capellenhuis in
Capelle aan den IJssel. De bundel
biedt een kijkje in zeven eeuwen
bestuurlÍjke machtvan Capelle aan
den IJssel. Burgemeester Frank
Koen en oud-burgemeesters Luigi
van Leeuwen en Joke van Doorne
namen de eerste druk in onftangst.

Tijdens de reiinie, waarbij zo'n
60 oud-raadsleden en wethouders
aanwezig waren, werd het boekje
officieel uitgebracht door de Histo-
rische Vereniging Capelle aan den
IJssel. ,,Onze archieven bezitten
ontzettend veel cultureel erfgoed.
Het zou doodzonde zijn als dat ach-
ter slot en grendel verdwijnt.
Daarom is er niet alleen een expo-
sitie te zien, maar hebben we ook
een tastbaar verzamelwerk laten
maken," vertelt voorzitter Jos
Specht.

Naast de boekpresentatie is er

volop tijd om oude bekenden te
spreken en herinneringen op te
halen. Burgemeester Koen is blij
met de $oge opkomst: ,",A.1 deze
oud-medewerkers hebben bijgedra-
gen aan de geschiedenis van ons
dorp."

Oud-burgemeester Joke van
Doorne bekijkt de achterkant van
het monumentale pand. ,,Hierbo-
ven woonde ik. Leuk om het weer
te zien. Ik heb fljne herinneringen
aan Capelle, maar ik mis het niet.
Ik woon inmiddels aan de andere
kant van het land. Ik krijg nog wel
de digitale nieuwsbriet" lacht ze.

Buurten
Wie nog wel zo nu,en dan in het
dorp komt, is oud-burgemeester
Luigi van Leeuwen. Hij bezette de
zetel van burgervadef van 1975 tot
1988. ,,Ik kom weleens Chinees
eten of gewoon even buurten bij
het crickeWeld aan de Bermweg,"
zegt Van Leeuwen.

Ondanks dat het bijna 4,0 jaar ge-

leden is dat hij als liberaal in een
progressieve gemeenteraad burge-
meester werd, kan hij zich som-
mige zaken goed herinneren. ,,Ca-
pelle was zo arÍn als een kerkrat. In
die tijd hebben we de bouwstroom
flink op gang gekregen."

Wat hem het best bijstaat is de
verhuizing van de raadszaal: ,,Ik
heb het gesteggel tijdens de verga-
deringen in de kiem weten te smo-
ren door te verhuizen van een lang-
werpige naar een ronde raadszaal.
Doordat de leden naast elkaar
zaten in plaats van tegenover el-
kaar, waren er minder discussies.
Dat scheelde veel tijd," lacht de
oud-burgemeester.

Van Leeuwen vindt het boekje
Macht en Pracht erg mooi. ,,Kijk,
hier zie je het oude gemeentehuis."
Dan laat hij trots zijn stropdas zien
methetwapenvan Capelle aan den
IJssel: ,*Al jaren oud, maar ik blijf
hem dragen."


