UITNODIGING
tot het bijwonen van de ledenvergadering van
de Vereniging tot behoud van "Oud-Capelle"
op donderdagavond 1; november 1986
aanvang 20.00 uur
in de aula van de Capelse Muziekschool,
Dorpsstraat 164.
)

A GEN D A
-----------

1. Opening en mededelingen van de voorzitter

2. Notulen

vorig~

ledenvergadering

3. Lezing van drs. G.P.T. van der Vaart, his
toricus met als onderwerp:
"De wisselwerking tussen geografische om
standigheden en de activiteiten van de be
woners van Capelle aan denIJsseIn

4. Voorstel statutenwijziging
5. Financiëel verslag van de boekhouder
6. Bestuursverkiezing
7. Begroting 1987
'PAUZE
8. Korte inleiding door drs. G.P.T. v.d. Vaart:
"Mogelijke werkwijze voor het maken van een
plan voor een oudheidkamer/lokaal museum in
Capelle aan den IJssel"

9. Gelegenheid tot het stellen van vragen

';0(

10. Algemene rondvraag
11. Sluiting
Zie ook de toelichting bij de agenda
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Punt 3&

Drm. G.P.T. van der Vaart is woonachtig te
I," ldntl, mn.rtr bracht zijn jeugdjaren door in
nlt p Cl I I n !llt,rI d n n LJ S El el.
1.\,lu 1tr;lt;(HIK hnllproekt de invloed van de bodem
Uil tt. 1I\~II'UIII nn de lnvloed van de mensen op
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ju. L hun t.uur vlm uw vereniging stelt voor Naam,

Dool on Middelen (activiteiten) te veranderen,
respectievelijk uit te breiden.
Kort gezegd: meer aandacht voor:
a. kennis en ~eschiedenis betreffende Capelle;
b. behoud historische bebouwing en objecten;
c. stichten, instandhouden en beheren van een
lokaal museum of een oudheidkamer.
Zie het elders in dit boekje opgenomen Ontwerp
Statutenwijziging.
Artikel 15 van de huidige statuten regelt
rechtsgeldige wijzigingen. Daarom dient ten
minste de helft van het aantal leden op 13 no
vember 1986 aanwezig te zijn, anders zal na
minstens 1 maand en in ieder geval binnen ,
maanden nog een tweede ledenvergaderin{J; 1)(' ler~d
moeten worden, waarin ten minBte ?/) v;w het
aantal aanwezige leden reeh t:3{,~f' I ct i F: I< 1111 bl~
sluiten tot statutenwi j7. i 1-: i np;.
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Herkiesbaar zijn: de heer A.I. Klaver en mwo
Ev.A. Obbes.
Kandidaat gesteld zijn: de heren H.G. Gerrit
sen, P.A. Siepman, P. van der Vaart Gzn en Mo
Visser.
De leden kunnen voor de aanvang der vergade
ring bij de voorzitter (tel. 450.57.63) deze
kandidatenlijst aanvullen. Schroomt u niet,
zes bestuursleden is eigenlijk te weinig.
Punt 7:
Het bestuur stelt contributie-verhoging voor.
De ui tgave van een gratis 'tJaarboekje" voor
de leden en de andere (deels nieuwe) activi
teiten zullen meer inkomsten vergen.
Punt 8:
In het Ontwerp Welzijnsjaarprogramma 1987
spreken B & W van Capelle aan den IJssel over:
"streven naar een verbetering van het cultu
rele klimaat binnen onze Capelse gemeenschap"
en
"initiatieven en activiteiten die daarop ge
richt zijn, zullen wij zoveel mogelijk on
dersteunen"
en
n •• een notitie over een Oudheidkamer ••
"
en
" •• speciale exposities en educatieve acti
viteiten kunnen voorkómen, dat de Oudheidka
mer een statisch gebeuren wordt".
In dit kader ziet het bestuur van uw vereni
ging mogelijkheden - uiteraard niet zonder
veel steun van de overheid en de Capelse ge
meenschap - zoln Oudheidkamer of lokaal museum
te realiseren.
.:"<
Tijdens de PAUZE zal er gelegenheid zijn een
kleine foto-expositie over het oude Capelle
te bezichtigen, samengesteld door' mw. Ev.A.
Obbes uit materiaal uit het foto-archief van
de gemeente Capelle aan den Ijssel.
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Al sinds 27 februari 1980 bestaat er in onze
gemeente een vereniging die zich als hoofddoel
het behouden en beschermen van oude, voor de
historie van belang zijnde bebouwing in Capel
le ten doel stelt.
'.'. De Vereniging tot behoud van "Oud-Capelle" dus
(ook wel V.O.C. genaamd), waarvan U hier het
informatieblad voor U hebt liggen.
Sinds enige tijd bestaat er wat onvrede over
het functioneren van de vereniging. Ook bij
het bestuur zelf. Die onvrede wordt hoofdzake
lijk veroorzaakt doordat de doelstelling van
de vereniging bij lange na niet gehaald wordt.
Ondanks verwoede pogingen vooral in de begin
jaren van de verenigin~ om het tij te doen ke
ren, werden toch verscheidene naar de mening
van de vereniging voor de historie van belang
zijnde panden, afgebroken. De sloop van het
oude gemaal aan de Plantsoenstraat is hiervan
wel het meest sprekende voorbeeld.
Capelle groeit gestaag naar de 60.000 inwoners.
Het vroegere dorp kent een rijk historisch ver
leden, dat aan de hand van de geschreven papie
ren tot de dertiende eeuwen aan de hand van
bodemvondsten nog veel verder teruggaat. De
gemeente beschikt over een vrij omvangrijk ar
chief, dat wacht op nader onderzoek. Er is in
Capelle veel belangstelling voor de geschiede
nis van de plaats.

de heer Schimmelpenninck van der Oije. Daar
naast uiteraard met het bestuur van de V.O.C.
E~n

en ander heeft geleid tot een voorstel tot
statutenwijziging van de V.O.C. (waarnaar ik U
gaarne verwijs), een naamswijziging (Histo
rische Vereniging Capelle) en een andere aan
pak van de werkzaamheden waarover U op 13 no
vember as. meer zult horen.
Ik ben bijzonder blij met de gang van zaken
tot nu toe. Er wordt wel eens gezegd dat de
gemiddelde Capellenaar zich weinig bij zijn
of haar woonplaats betrokken voelt (hetgeen
ik niet geloof) en dat het de hoogste tijd
wordt voor een eigen cultuur-klimaat in Capel
le (waar ik het mee ens ben). Een goed functio
nerende historische vereniging kan er aan mee
helpen om die betrokkenheid en dat eigen "cul
tuur-klimaat" te bewerkstelligen, maar verder
is het gewoon leuk om lid van zo'n club te
zijn, laten we dat niet vergeten.
Tot ziens op de 13e november.
E.J. Eeftink

Al met al lijkt er voldoende draagkracht aan
wezig om in Capelle tot een Historische Ver
eniging te komen met een wat meer algemenere
doelstelling dan de V.O.C. heeft.
Daartoe is er in de afgelopen weken veel over
leg geweest. Onder meer met de burgemeester
van Capelle, de heer Van Leeuwen en de gemeen
tearchivaris van Rotterdam (en van Capelle),
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g. het geven van adviezen aan over
heidsinstanties en particulieren;
h. het steunen van pogingen door ande
ren in de geest der vereniging on
dernomen, en
i. alle verdere middelen, die aan het
doel bevorderlijk zijn.

STATUTENWIJZIGING

van de Vereniging tot behoud van "Oud-Capelle"
(wordt "Historische Vereniging Capelle aan den
IJssel")
Nl\:S\m
Art.

~n

Hetel
1 De vereniginp; draagt de naam: "Histo
rische Vereniging Capelle aan den IJs
sel" en ie gevestigd te Capelle aan
den IJBBel ..
\,

Duur, verenigingsjaar en boekjaar
Art. 2 De vereniging la aangegaan voor onbe
paalde tijd. Verenigingsjaar en boek
jaar vallen samen met het kalenderjaar.
Doel en middelen
Art. 3 De vereniging heeft ten doel:
Uo{ a. het bevOrderjn van kennis van en be
langstelling ~de geschiedenis van
Capelle aan den IJssel en omgeving;
b. he~ stimuleren van behoud en bescher
ming van historische bebouwing en mo
numenten en objecten van geschiede
nis en kunst;
c. het stichten, instandhouden en behe
ren van een Capelse oudheidkamer enl
':..1
of lokaal museum~ . 'dl Of)'Il'db /h <J"?//?<'r::/l~ÎI'}.g'fl!e~<"'.
.f\7I\1" Zij tracht dit doel te bereiken door:
~
a. het houden van bijeenkomsten, voor
~
drachten, excursies en tentoonstel
lingen;
b. het ui tgeven van geschriften;
(J)
c. het bepleiten van haar doelstellingen bij de overheid en particulieren; .
d. het jnv~ntari8eren van cultuur-historitwhc ltlonumen ten en obj ecten;
~
e. het verWerven van fondsen ter onder~
H l.nunine van haar doelstellingen;
.~
f. het in ~igendom verkrijgen, huren of
~
in bruikleen nemen van cul tuur-histo-~.s.>
riache objecten;
i!~
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Lidmaatschap
Art. 4 Lid van de vereniging kunnen zijn na
tuurlijke en rechtspersonen.
De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. donateurs en donatrices;
c. ere-leden;
d. adviseurs.
Gewone leden zijn zij, die zich bij het
bestuur hebben aangemeld en als zodanig
zijn toegelaten.
Donateurs en donatrices zijn zij, die
zich bereid hebben verklaard een bij
huishoudelijk reglement te bepalen bij
drage aan de verenigi.ng te schenken.
Ere-leden zijn die leden, die daartoe
op voordracht van het bestuur door de
ledenvergadering zijn benoemd wegens
bijzondere verdiensten voor de vereni
ging of haar doelstellingen •
Adviseurs zijn deskundigen, die benoemd
door het bestuur al of niet tegen ver
goeding met bepaalde taken zijn belast
en als zodanig toegang hebben tot alle
bestuurs- en ledenvergaderingen.
De ledenvergadering kan op voorstel van
het bestuur een beschermheer of be- .,',
schermvrouwe kiezen.
Art. 5 Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden van het lid of bij
verlies van de handelingsbekwaamheid
van het lid.
Is een rechtspersoon lid van de ver
eniging, dan eindigt haar lidmaat

Za.

(j)

r,.,',

schap wanneer zi j ophoud t, 1;(' be
staan;
b •. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereni
ging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door
het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar. Zij
geschiedt door een schriftelijke ken
nisgeving, welke voor de eerste decem
ber in het bezit van de secretaris moet
zijn. Deze is verplicht de ontvangst
binnen acht dagen schriftelijk te be
vestigen. Indien een opzegging niet
tijdig heeft plaats gehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij
het bestuur anders besluit of van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voort
duren.
3. Opzegging van het lidmaatschap na
mens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende verenigingsjaar ge
schieden door het bestuur met inachtne
ming van een opzegtermijn van tenminste
vier weken, wanneer het lid, na daartoe
bij herhaling schriftelijk te zijn aan
gemaand, op de eerste december niet ten
volle aan zijn geldelijke verplichtin
gen jegens de vereniging heeft voldaan
alsmede wanneer het lid heeft opgehou
den te voldoen aan de vereisten welke
te eniger tijd door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmid
dellijk beëindiging van het lidmaatschap
tot gevolg hebben, wanneer redelijker
wijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voort
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duren.
De opzegging geschiedt steeds schrifte
lijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan
alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, regle
menten of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelij
ke wijze benadeelt. De ontzetting ge
schiedt door het bestuur, dat het be
trokken lid ten spoedigste van het be
sluit, met opgave van reden(en), in
kennis stelt. De betrokkene is bevoegd
binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene vergadering. Gedurende de be
roepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst. Het besluit der al
gemene vergadering tot ontzetting zal
moeten worden genomen met tenminste
twee/derden van het aantal uitgebrach
te geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop
van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oorzaak, eindigt, blijft des
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel door het lid verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit ..
6. In afwijking van het bepaalde in de
eerste volzin van artikel 36 lid 3
Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid
zich door opzegging van zijn lidmaat
schap niet onttrekken aan een besluit
krachtens hetwelk de verplichtingen
van een geldeli jke aard van de leden ."
worden verzwaard, behoudens het in lid
2 van dit artikel bepaalde.
Het bestuur
Art. 6 1. Het bestuur bestaande uit tenminste
vijf leden, wordt gekozen door de leden
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bij eenvoudige meerderhold van stemmen
voor een periode van twee vcrünlgings
jaJ;'en.
De bestuursleden treden volgens door
het bestuur vast te stellen rooster af
/€tf'J/&n en zijn dadelijk herkiesbaar.
v~l§'a <Y1ed :0 S 2. De gekozen bestuursleden verdelen
J41'~Ä1; Ju
onderling de functies van v~er,
\;ft? 0 r"u t;:t-or
secretaris en penningmeester.
De voorzitter, secretaris en penning
meester vorm~n te~.amen he,t, degeli jks....
)
bestuur. ~tj Oh"fi'u 1;(7?? b'~'ilJ~ r ihcL@4':) ~.a.r~.
Het dagelijks bestuur is belast met de~~
voorbereiding van al hetgeen in de be
stuursvergadering ter overweging en be
slissing moet worden gebracht en met
de uitvoering van al hetgeen waartoe
het bestuur heeft besloten.
3. De leden van het bestuur kunnen te
zamen of afzonderlijk door de leden
vergadering worden ontslagen.
4. In tussentijdse vacatures wordt
uiterlijk binnen drie maanden voorzien.
Het tussentijdse gekozen lid treedt af
op het tijdstip, waarop zijn voorgan
ger volgens rooster van aftreding zou
zijn afgetreden.
Art. 1 Het bestuur vergadert zo dikwijls de
voorzitter of twee andere bestuursle
den dit verlangen.
Bij huishoudelijk reglement worden re
gelen gesteld voor de bestuursvergade
ring.
Art. 8 Het bestuur vertegenwoordigt de vereni
ging in en buiten rechte.
Het is bevoegd tot alle handelingen
binnen de werkkring der vereniging,
voorzover bij deze statuten niet anders
is bepaald, waaronder het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreem
den of bezwaren van registergoederen.
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De besluiten en alle andere stukken,
welke van de vereniging uitgaan, wor
den door de voorzitter en de secreta
ris ondertekend.
Het verslag der werkzaamheden, vergaderingen
Art. 9 Jaarlijks v66r 1 april heeft een alge
mene vergadering plaats, waarin de se
cretaris en de penningmeester verslag
uitbrengen over het afgelopen jaar,
respectievelijk van de werkzaamheden
en financiën der vereniging.
De goedkeuring van de rekening door de
algemene vergadering strekt het bestuur
tot volledige decharge, behoudens later
in rechte gebleken valsheid in bewijs
stukken of andere onregelmatigheden.
In deze vergadering worden de periodie
ke bestuursverkiezingen gehouden.
Art. 10 Een algemene vergadering wordt belegd
zo dikwijls het bestuur dat nodig oor
deelt of tenminste een/vijfd'~ae leden
hun verlangen daartoe schriftelijk aan
het bestuur kenbaar maakt.
Algemene vergaderingen worden bijeen
geroepen door het bestuur met inacht
neming van een termijn van acht dagen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk
door een aan alle leden te zenden
schriftelijke mededeling.
Stemming en besluitvorming
Art. 11 Alle besluiten worden genomen bij meer
derheid van stemmen, behoudens het be
paalde in artikel 15.
Over onderwerpen, die niet bij oproe~'
ping ter kennis van de leden zijn ge
bracht, kan geen besluit worden geno
men.
Art. 12 1. Stemming over personen geschiedt bij
gesloten en ongetekende briefjes; over
zaken wordt mondeling gestemd. Blanco
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komen, zal eerst één maand, doch uiter
lijk binnen drie maanden, een tweede
vergadering worden belegd, waarin on
geacht het aantal aanwezige leden kan
worden besloten, mits zich ten minste
twee/derde van het aantal aanwezige le
den vóór de wijziging casu quo ontbin
ding verklaart.
Een eventueel batig saldo zal worden
aangewend voor door de algemene verga
dering te bepalen zodanige doeleinden
als het meest met het doel der vereni
ging overeenstemmen.

stemmen tellen niet mee.
2. Elk lid brengt één stem uit.
3.·Staken de stemmen over zaken, dan
wordt het voorstel geacht te zijn ver
worpen.
Bij staking van stemmen over personen
beslist de voorzitter van de vergade
ring.
Geldmiddelen
Art. 13 1. De geldmiddelen van de vereniging
bestaan uit:
a. de contributie van de leden, waarvan
het bedrag jaarlijks door de algemene
vergadering wordt vastgesteld;
b. hetgeen door haar verkregen mocht
worden door schenkingen, subsidies, do
naties, publicaties en dergelijke.
Reglement
Art. 14 Het h~ishoudelijk reglement wordt vast
gesteld, aangevuld en gewijzigd door
de algemene vergaderinR.
Het mag geen bepalingen bevatten, strij
dig met deze statuten.
Wijziging statuten en/of ontbinding van de ver
eniging
Art. 15 Een besluit tot wijziging van de statu
ten of tot ontbinding van de vereniging
kan slechts worden genomen in een op
zettelijk voor dat doel bijeengeroepen
algemene vergadering, waarin ten minste
de helft van het aantal leden aanwezig
is.
Voor het tot stand komen van een be
sluit moet zich ten minste twee/derde
van het aantal aanwezige leden voor de
wijziging casu quo ontbinding verkla
ren.
Indien voor een dergelijke vergadering
niet het vereiste aantal leden is opge
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Dorpsstraat met in het midden de num
mers 26 en 28, vanaf de IJssel gezie~,
in het jaar 1909.
'
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Contributies 1985

Contributies 1984

Contributies 1983
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BEGROTING

~,

DE

1986

'I

De begroting 1986 wordt als volgt voorgesteld:
Ontvangsten

~
f

500 ,-

Rente

f

120,-

Verkoop foto's
Donaties

f

300,-

f

10,-

Totale ontvangsten

f 930,-
==========

~

Grootvader Gijsbert voer ih de vorige eeuw
al met een houten aak van ~8 ton, waarmee
hij in hoofdzaak zand voor'i\ de zeilvaart ver.'
voerde. Dit zand moest hij~elf opbaggeren
bij IJsselmonde of Krimpenl'aan de Lek. Het
\
was beulenwerk: eerst het zand van de rivierbodem afschrapen met e~n baggerbeugel,
dan de beugel met de hand ~~nnenboord
hijr
sen en in het ru~m legen. ,\~'a dit werk voer
hij naar de havens van Rotterdam op zoek
naar een zeilschip dat het:llzand van hem wil
de kopen. Voor een zeezeiLa,chip was zand
hetgene, dat ervoor zorgde!:dat het sohip
diep genoeg in het water l:ig als het ongela
den moest uitvaren.
'
In de herfst had grootvader ander werk, dan
vervoerde hij fruit naar
zeilschepen.
Het was een hard bestaan. Er speelden vele
factoren een rol om te kunnen en te blijven
varen. Wind, storm, mist, ~e stroom van de
rivier, lange winters met 'y:eel ijsgang. Nee,
het viel voorwaar niet meei.!
t

Îl~

de

Uitgaven
Offset kosten 1985

f

Offset kosten 1986
Kamer van Koophandel
Jaarvergadering
Foto's

f

89,-
200,-

f

60,-

f

100,-

f

300,-

Diversen (bureau en porti
kosten)

f

181,-

Totale uitgaven

ZEILSCHIPPERS I!

De familie Snoei is een van de oudst beken
de schippersfamilies uit Capelle. Bij een
bezoek aan sohipper Gijs S~gei werd het vbl
gende verhaal genoteerd. ;

In 1986 za~ het nodige gedaan moeten worden
om ervoor te zorgen, dat alle leden hun con
tributie van dit jaar betalen.
Helaas is de vereniging nog tè klein om met
acceptgiro's te kunnen werken.

Contributies

LAATSTE

)

È

I"u

f 930,-
=========

In 1887 werd vader Willem -geboren. Hij kreeg
het varen met de paplepel ingegoten. Reeds
vroeg leerde hij zeilen hijsen en reven,
stagen verzetten, de zwaarden en het roer
bedienen, touwsplitsen en knopen, kalefate
ren en nog duizend en ~~n ~ndere dingen om
een schip te onderhouden. I
Als Willem 20 jaar is gaat l hij als zetschip
per varen bij Breys op een zeilschip. Vrij
snel daarna, op 14 september 1907 trouwt hij
met Elizabeth Aartje Buitenga. Zij is de
I
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@
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11
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I[

dochter van Dou';,e Buitenga, die in Keten
.....oont en . . . erkt ii.n de steenbakkerij van de
heer De Boer. ~lj vaart een tijd met Willem
mee, totdat zicn de eerste baby aankondigt.
Aan boord is gein plaats voor een baby, dus
gaat moeder Snd0i aan wal. Zij trekt tijde
lijk bij haar v8der in, alwaar dochter Cor
nel ia het leveti~licht aanschouwt. De tweede
die zich aankon~igt, ia zoon Dou.. . e. Als hij
geboren wordt, ;\ionen moeder en dochter Cor
nelia aan het KPalingseveer
in een onder
• I
huis bij de marlc)lenmakerij van Jan van Hol
ten. Als moeder~op Landzicht 13 .....oont wor
den achtereenvoigens Katrien, Gijsbert,
Willem, Geertj~~ 'Klaas, Jan, Bep, Boukje en
Marrie geborenJ~Als laatste wordt zoon Bas
geboren. Ret gezin .....oont dan op Landzicht 1.
Het eerste schip dat Willem koopt is een
ijsseläak van ~!~ ton. Hij vaart er zand mee
van de Lek naar~Delft, Rijswijk en Den Haag.
Zijn t .....eede schAp is een paviljoenschuit van
53 ton. Het we~0, evenals zijn eerste schip,
de "vrouwe Eliil;J.beth n genoemd.
Aan boord moet,&ewerkt worden en de opgroei
ende kinderen D~uwe, Katrien en Gijs nemen
de plaats van htn moeder in. De handen van
beide zoons zijn op dit schip hard nodig en
ook hier geldt:, jong geleerd, oud gedaan.
In 1920 koopt ~~der Willem zijn derde schip,
een klipper va~r72 ton, van Cor van Kleef.
Dit schip heefthde toepasselijke naam "De
Verandering". O~ dit schip .....ordt weldra een
hulpmotor gepla!tst, de zogenaamde "lamme
arm". Deze motot werd aan stuur- of bakboord
geplaatst en dr~ef
een lange as met een
•r
schroef aan die,in en uit het water gedraaid
kon .....orden.
I fi
Zeven van de k~~deren Snoei gaan varen, alle
zes zoons en d~'jongste dochter.
In 1963 overlee~ moeder en in 1970 vader
Snoei, beiden i~ huize Landzicht 1.
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Schipper Gijs Snoei met

r(

Zij~

vrouwen hun drie oudste

kinderen,Wim- ( hij overleedWl,loen hij 9 jaar oud was),
Jo en Bep. Na hen kregen zij'
vier kinderen n.l ••
Willem, de tweeling Arie en A iana en Comelia.
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~,... of ~ Larid70icht

in Capelle a..d. IJBsjL daar werden de a.ndere kinderen
van Schipper Sneei geboren.
,..;
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We gaan ons nu ~erder bezighouden met zoon
Gijs, die nog ~reeds in Capelle-West woont
met zijn vrouw.~
Gijs wordt schipper op de Volento, geen
zeilschip meer,11,~maar een motorschip. Zijn
eerste eigen sc~ip wordt de "Vertrouwen",
die hij in 1935~,koopt en werd gebouwd bij
de firma Boot tt Alphen aan de Rijn.
In 1936 trouwt ,~ijs te Krimpen aan den 1Js
~el met Adrian~~van Meyeren..
Als de Duitser~\in 1940 hier de dienst uit
gaan maken, be~~nnen de moeilijkheden. Zij
zijn anti-Duits en proberen werk voor de be
zetter zoveel ~p.gelijk te ontlopen.
Gijs' broer Wil~em krijgt van de Duitsers
de aanzegging, ~at zijn schip "Door gunst
verkregen" zal~orden gevorderd. Dat nooit,
zegt Gijs, dat,yordt onderduiken. Eerst
~eifelt Willem'fiog, maar op een goede dag
in 1944 varen Willem en Gijs de Maas op en
in een dode ar~.van de Maas bij Nifterik
gaan zij samen~(duiken. In die buurt ligt
een baggermolen~
,I' waar Willem gaat werken.
In september 19~4 komen de geallieerden. De
Engelse vliegt~~gen bombarderen de bagger
molen, die binnwn vijf minuten zinkt. Dan
worden de schep~n beschoten. De paniek is
groot. Als de v~iegtuigen optrekken, maakt
iedereen dat hij wegkomt. Gijs en zijn
vrouw nemen hun kinderen onder de arm en
proberen met del' anderen dekking te zoeken
achter een dijk~
Eer ze daar zijn, komen de
r"
vliegtuigen weqf in duikvlucht aangeraasd.
.. Wie kan de angst beschrijven, die men op
zo'n moment doo~maakt?t Net op tijd zien de
piloten de vluèhtende mensen en zonder te
schieten trekken ze op en verdwijnen.
Op 17 septembe~:1944 - tijdens de luchtlan
dingen bij Arnh~m en Nijmegen - landen er
ook in de buurt~van de gebombardeerde Bche
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De Verandering in den Haag,
Rechts is een hertenkamp.
Het

~and l~'send,en

d.
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liggend aan de boskant.

~~
kanaal is de vaarveg van.de L.iraven naar scheVeninge_~~
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De Vertrouwen (1) van schipper
meel van 19;;5, tot en roet 1954 •., i

Snoei. Daar voer hij
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pen para's en zyeefvliegtuigen.
Zo worden
ze bevrijd.
~
Er komt werk a~ de winkel: vliegtuigen hel
pen lossen. Dat ,lis beter werk dan voor de
Dui tsers varen.,:j
Een paar dagen~ater komen er Engelse offi
cieren aan boor4. die inkwartiering zoeken
voor vermoeide;~oldaten. die bij de tankslag
om EIst hadden~evochten. Als de soldaten
~eg zijn. komenitde officieren weer: er moe
, 'Ij
ten pontonbrugg~n gelegd worden over de Maas.
De "Vertrouwent;:gaat slepen en ankers uit
brengen om de ~b.ntonbruggen te verankeren.
eerst bij Rave~~tein, dan bij Grave. Ook bij
Spijk in Dui tshmd helpt de "Vertrouwen" bij
het bouwen van ~en spoorbrug.
Na de capitulat~e van de Duitsers op 5 mei
~an Gijs naar hÛis. Hoe zou het thuis zijn
!
'i"
~ij vader en moeder? Een paar dagen later
wordt afgemeerd aan de werf van Vuyk in Ke
ten. ]lij is h~K weerzien.
Wat zij verder ~ien is honger en ellende.
Wel. voor de ho~gerenden hebben zij eten bij
zich. Na korte:*ijd zijn ze door hun eten
heen en moet dé""Vertrouwen"
weer gaan varen
I~
om de kost te ~rrdienen: varen voor de voed
selvoorzieningfl varen voor de wederopbouw.
Er is werk genç~g voor de schippers, daar
hebben de Duit~ers wel voor gezorgd. Zij
kunnen vertrouwen op de "Vertrouwen". die
zijn best doet rls van ouds •
Als in de nachti~ van 31 januari op 1 februa
ri 1953 een verbohrikkelijke storm over de
Delta raast en ~e zee daardoor zo hoog wordt
opgejaagd dat da dijken bezwijken. ligt de
"Vertrouwen" ir>~~ Belfeld geladen met fijn
grint of grint~~d. Dus op naar Numansdorp,
lading lossen in zakken en de gaten dichten.

In 1954 gaat

~~eede

Krimpen aan den IJssel de
"Vertrouwen"
te water en na een voorspoedige proefvaart
draagt de werf het schip o~er aan schipper
Gijs.
~
De ontwikkelingen gaan op ~lle terreinen
door, ook in de scheepvaar~. In 1960 wordt
bij de firma Boot in Gouwstuis te Alphen aan
de Rijn de Confiance te wa~er gelaten, een
prachtig. modern en vooral~een goed schip• .'
~
Ook de kinderen van sohipper Gijs worden
groot. De zoons Willem en Arie varen in het
kielzog van hun vader. De vloot is inmiddels
uitgebreid met de Panta Rh~i. waarop zoon
Willem gezagvoerder wordt. \
Op de Confiance vindt de o~mmandowis8eling
plaats als schipper Gijs zijn vlag strijkt
en de vlag van zoon Arie o~hoog gaat.
In 1981 laat Arie een nieuw en groter schip
bouwen: de Confidencia.
En zo bevaren de zoons Willem en Arie met
hun gezinnen. waarbij ook al weer zoons!.
de aloude vaarwegen en rivieren, die hun
voorouders ook hebben beva~en.
Goede wacht en behouden vaart!
Genoteerd door M. Visser
Bewerkt door Ev.A. Obbes

bi~, de firma Duyvendijk te
~
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BOERDERIJEN

~
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LANvS

DE

's-GRAVENWEG

Van de IJsselmori~selaan
tot aan Kortenoord
'1.
ligt de streek ,~m de oude boerenhofsteden,
waar het veebed~ljf de hoofdzaak is en ook
nog vaak de kaas'oereiding wordt uitgeoefend.

Hoewel het uiterlijk van het woongedeelte
van deze boerder~jen nog al eens onderling
verschillend is f I' omdat dit veelal aan de
smaak van de al~!vakman bekend staande boe
rentimmerman wasliovergelaten, lijken zij in
algemene grondvdrm
en inrichting toch veel
I
op elkaar.
.:;
De voornaamste okderdelen van het bouwwerk
werden meestal g~bouwd naar voorbeeld van
b~staande pandeI?-len naar oude tradities.
Hier en daar zijp, al naar gelang behoefte
en ligging, well~ens kleine afwijkingen nood
zakelijk geacht~1
Aan de 's-Grave~veg zijn alle bij de boerde
rijen behorende Iyoorhuizen als dwarshuis ge
plaatst, waardo~i het woonhuis over de volle
breedte naar de:1/eg gekeerd ligt en daarvan
d60r een sloot tÄ afgesloten, of door een
kleine boomgaar4~ een kleurig voortuintje of
voorhof.
:
Hierdoor zijn, ~~ een enkele uitzondering na,
alle woongedeel~en op het zuiden gelegen.
I·

Aangezien de bo~~r- en vooral de kaasberei
ding in onze st~~ek vroeger zeer algemeen
was en de laatst nog wel uitgeoefend wordt,
lag de grote kal;i.1!:Ikamer, waar de kazen be
,. waard werden, a~h de voorzijde van het huis.
Meestal gaf de ~àordeur direct toegang tot
deze bewaarplaa~B, terwijl de toegang tot de
woning van de bq~r gewoonlijk aan de zijkant
van het huis wer~ gevonden.
De meeste hoeve~lhebben, omdat ze aan beide
zijkanten van hEi:" erf aan een brede tocht

r

/;

of kavelsloot grenzen, een a fzonderlijk boenof spoelhok met spoelvlondef. In dit spoelhok
wordt het melkgerei en het waatwerk gereinigd
en ook is er vaak een koelb~k geplaatst voor
het bewaren van de melk.
~
II

Van de openbare weg zijn de~boerderijen over
de sloot te bereiken door e~n houten brug,
een gemetseld boogbrugje ofieen aarden dam
met duiker.
~
Ze zijn afgesloten door hOWt~en of ijzeren in
rijhekken, met de naam van re boerderij of
soms met kernachtige, vaak lijbelse spreuken
op de hekstijlen.
.
De voor het bouwwerk gebrui~te materialen
zijn bijna overal dezelfde heweest; ze dra
gen als vanzelfsprekend eenl: zeer besoheiden
karakter. Gele baksteen enl)est dakriet wa
ren de hoofdzaak.
Er bestond samenhang door d) toegepaste bouw
materialen met ligging en o~,jgeving, want om
dat de Hollandse IJssel zo ~icht bij is, werd
voor metselwerk bij voorkeu~ de kleine grijs
gele IJsselsteen gebruikt. ~it werd vaak in
ritmisch verband verlevendll~d door de toe
passing van helrode bakstee~ voor strekken
boven de vensters, vlechtin~en, gevelhoeken
enzovoorts.
i.;
De dakvlakken zijn oorspronJ,celijk allemaal
met riet bedekt, dat heel g~makkelijk uit de
omgeving van de Maas, Lek, J;'Jssel en Biesbos
aan te voeren was. In de lo~p der jaren werd
de kleur hiervan goudbruin of donkergroen.
Doorgaans zijn de daknokken:met gebogen vorst
pannen tegen het inregenen ~fgedekt. Zij wor
den in kalkspecie tegen elk*ar gelegd.
De zware houten kozijnen zijn gewoonlijk wit
rr
of lichtgeel geschilderd, ritmen,
deuren en
blinden zijn groen geschildfrd; kleurstellin
gen die het goed doen.
J
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Het overheersend, hoevetype is het zuivere
Zuid-Hollandse hoevetype, dat afkomstig is
uit het laatst dir zeventiende of begin acht
tiende eeuw. Helaas verdwijnen er langzamer
hand vele om uitéenlopende redenen, om plaats
te maken voor mo&erne hoeven, die over het
algemeen niet ve~l
aantrekkelijks hebben.
,
Om te beginnen b~kijken we hofstede aan de
Deze is vrij eenvoudig
• s-Gravenweg nr. "101.
'\
van uiterlijk, döch fors gebouwd, met een
zeer brede raamverdeling, waaruit op te maken
valt, dat de vro~gere originele kruisramen
door gewone schu~framen met kleine ruitinde
ling zijn vervangen.
Het overstekende igrote, met riet bedekte dak,
dat zich als zadeldak over de volle breedte
van het woonhuis,'ui tstrekt, eindigt aan
weerszijden tege~ een sluitgevel. Aan iedere
zijde hebben de taken afgeknotte gedeelten,
de zogenaamde "wolfseindenlt.
In het rechter wt./onhuisgedeel te bevindt zich
de opkamer, waarunder - zoals gewoonlijk 
de melkkelder wo*dt aangetroffen. De hofstede
is ruim 10 jaar ~n gebruik als clubgebouw
voor een scoutinggroep. In het woonhuis woont
de beheerder.
'
De volgende boerJnhofstede is die van nr. 219.
Dit is een voorbJeld
van goede landelijke
,
bouwkunst uit de \zeventiende eeuw.
De hoofdvorm vantde voorgevel sluit zich aan
bij de vorige hofstede, doch is anders van
,. indeling en prop~rtie. Het hoger opgaand ge
deelte, dat in e~n topgevel eindigt, is veel
breder en forser ,en heeft twee bovenvensters,
terwijl het dwar,gedeelte heel kort is en
eindigt tegen ee~ korte, zware schoorsteen,
die krachtig laq~s de zijgevel boven het dak
~l

~~t~:e~:d verZOlgde

baksteengevels van 1J8

1969
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selsteen harmon~l~ren de over de voorgevel
willekeurig verqèelde kozijnen, zwaar van
afmeting en ong~lijk van formaat onderling
b~jzonder goed ~~ zijn met de brede gevel
v~akken in evenwicht. Alleen zijn bij de
r~stauratie, zo'n tien jaar geleden, de lui
ken niet goed in verhouding en kleur ge
bracht.
1
De opkamer, die ~rij hoog boven de overige
woonvertrekken ~!gt, geeft. aan de daaronder
liggende melkkelfer iets meer hoogte dan ge
woonlijk.
'~
De toegang tot 4~ opkamer wordt door een aar
dig eikenhouten *enteltrapje verkregen, dat
tevens tot de zoiderverdieping
doorloopt.
I
~c

'I'

Ii

Vervolgen we onze tocht, dan komen we op nr.
327 de kinderboe~?derij "Klaverweide" tegen.
Deze hofstede m~î opkamer is zeer goed ge
restaureerd.
;'\
Op nr. 347 zien !f,.(e de Johannahoeve, welke na
de verbouwin~ to~ restaurant niet altijd
vlekkeloos is ge~leven. Kijk maar eens naar
de hoofdentree in de zijgevel, waarvan de
oorspronkelijke:hoogte van de deur klein was,
maar helaas heef~ men deze aangepast op de
maat van de hed~~daagse mens. Verder heeft
men al eerder he~ schilderachtige geheel in
de voorgevel aart~etast door een gesausde ce
. \1,
men t bep 1 eister1~~
over de mooie ou d ebaksteen
aan te brengen. )
Ook heeft men dobr de huidige funktie diverse
.. aanbouwsels en ~~n bijgebouw toegevoegd, die
het onvervalste;type Zuid-Hollandse hoeve
geen goed hebbe1~gedaan.
Een oud-Hollandsi boerderij komen we tegen op
nr. 355, ~ebouwdtin 1883 volgens de gevel
steen.
h~
Gevels verkerenl,op de voorgevel na, in
s~echte
staat. ~e zijn uitgevoerd in .waalfor
.
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's-Gravenweg 355, ongev~+r 1961
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maat-baksteen. ::,
De voor~evel is '~terk dominerend, als symme
trische puntgevet met getoogde schuiframen.
In de voorgevel \~ijn speklagen in het metsel
werk opgenomen. 'fiet zadeldak is gedekt met
gegolfde ~ieselfannen en heeft een rondgaan
de kroonI1jst.(
Op het smeedijzJt'en toegangshek staat "hoeve
Capelle".
~,
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Als laatste hui~~op Capels grondgebied zien
we nr. 379, caf&1t "De Roode Leeuw", een her
berg uit 1735. '1:1
In de vroegere jaren was dit een rustpunt
voor paarden en mensen, die hier op verhaal
konden komen opl~un reis van Rotterdam naar
Gouda. Er was ook een tol, vandaar enig op
onthoud.
I~
Het voorhuis he~~t gevels met gepolychromeerd
pleisterwerk, voorzien van een gebeeldhouwde
leeuw anno 1775.f
De westgevel vart· het achterhuis is met hout
betimmerd, niet ~n oorspronkelijke staat; dit
deed vroeger di~nst als paardenstal.
Het dak van het voorhuis is gedekt met oud
Hollandse pannent achter gedekt met golfpla
ten, wat jammer:~~s.
Het voorhuis heert
een zogenaamde Franse kap
.!
uit 1890.
,I
'\,

Op Nieuwerkerks gebied komen we aan bij nr.
B-10, genaamd ":U~ngehof".
De grondvorm van
11
deze hoeve vertopnt een T-vorm, daar aan bei
.. de zi jden het veorhuis, de woning, even ver
buiten de zijge~~l van de schuur uitsteekt.
Hier gaat de no~~van het schuurdak niet ver
der dan de achterzijde van het grote zadeldak
van het woonhui~~ waarmee het één geheel uit
maakt.
De voorgevel mi~t
" dan ook, omdat het schuur
dak niet tot de :~evel
doorloopt, het teken
,
'I

1\1

i~
I

f.

achtige topgeveltje hetwelk~men bij de vorige
boerderijen veelal aantreft~
Het bijzonder mooie overstelende zadeldak,
met grijsbruin bemost riet äfgedekt, waarbo
ven grote, gebogen blauwe n6kvorsten liggen,
i
gaat over de beide zijtuitg~vels heen en is
daar met een wolfseind afgealoten. Eoven het
dak steekt een hoge schoorSteen uit, welke
het silhouet zeer verlevendtgt.
Ook deze hoeve is in IJssel~teen opgetrokken
en kenmerkt zich door een g@ede raam- en
deurindeling, welke tevens de ligging van de
kleine opkamer en de melkkelder aangeeft.
De zijgevels zijn zeer simp01; slechts een
enkel bovenvenster in de tuitgevel is zicht
baar.
~
Het hout van de kozijnen en~ramen is zwaar
van afmeting en in geel en troen geschilderd,
hetgeen zich goed laat combineren met de
geel-grijze tint van de bakèteen.
,
Als laatste hofstede zien wé die op nr. E
127, vlakbij de IJsseldijk.~Hij ligt in het
dicht bevolkte gedeelte van!het dorp Nieu
werkerk.
I
Niettegenstaande de omgevink, die in de loop
der tijden erg veranderd is~ en door de dicht
op elkaar staande bebouwing'veel van zijn ka
rakter heeft verloren, geeft deze hoeve toch
een gaaf geheel te zien, go~d van massa, een
voudig van architectuur en ~antrekkelijk van
contour.
Niets is er te veel aan, al~es is volkomen
logisch ontwikkeld. De voorgevel wijkt iets
van het gewone type af. Is daarbij de voor
deur veelal in het midden vi,~ de voorgevel
geplaatst, hier ligt zij aan de linker kant,
waardoor de woonkamer en de;opkamer met de
kelder direct aan elkaar gr~nzen.
H.G. Gerritsen
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Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging tot behoud van
"Oud-Capelle" gehouden op woensdag 5 juni 1985 in de kantine v~
het gemeentehuis aan de Linie 5.
~~=~===========~~=====================================

==========

mevr.
Aanwezig: A. Voet (voorzitter), J. Golds0l'lmid, H. Gerritsen, mevr.
S. den Hollander, mw. Ev.A. Obbes, H. Verkaik en M. Visser.
1. OPENING

Om 20.00 uur opent de heer Voet de vergadering en heet de weinige
aanwezigen welkom.
Van mr. H.H. Luigies is een brief ontvangen, gedateerd 3 april 1985,
met het aanbod in het najaar een lezing te houden over de juridische
mogelijkheden en onmogelijkheden om voor monumenten of monumentwaar
dige gebouwen/bouwwerken bescherming te verkrijgen. Besloten wordt
dit aanbod aan te nemen.
2. VERKIEZING B~STUURSLEDEN
Mevr. Golds~~miq wordt benoemd als secretaris.

3. VERSLAG VOORZI'PTER OVER 1984 en TOEKOr,jSTVISIE 1985
Uit het verhaal van de heer Voet komen de volgende punten naar voren:
Activiteiten zoals het archiefonderzoek zijn gaande en zijn het waard
verder uitgebouwd te worden.
Indien we oude (lege) panden willen behouden, dan moeten we iemand
vinden die na restauratie zo'n pand daadwerkelijk gaat gebruiken als
woning of als bedrijfsruimte.
Het Vuykterrein zal in de toekomst worden bebouwd. Eerst zal alles
word~n

.fgeh?nkAn.

4. VERSLAG PE?lNJ:NGMEES'rER
Het bedrag dat op de rekening is de vinden als uitgaven 1984 aan de
Kamer van Koophandel betreft de jaren 1983 en 1984.
Besloten wordt qe rekening goed te keuren met dank a~ de penning
meester.

Op de begroting 1985 staat als nieuwe post de verkoop
de gemeente Capelle aan den IJssel.
Besloten wordt qe begroting goed te keuren.

v~

foto's aan

5. VERKIEZING EN AANS'l'ELLING KASCO!'lNISSIE
In de kascommissie worden aangesteld de heren H. Gerritsen, l1erellaan
251 en H. Verkaik, Dorpastraat 183 b.
6. RAPP0R'rAGE VAN DE INVEN'rAHISA'l'IE',oIERKZAAHiJEDEN
De heer Gerritsan licht de stand van zaken toe.
Een aantal pandan is in de loop van ona bestaan afgebroken: het ge
maal, de malerij Bos, het huis,je van Zwanenburg c.a. Binnenkort kun
nen we verwachtan dat pand Dorpsstraat 103 '"al warde" af{-;ebroken. ()m
dit soort slopen te voorkomen is het nodig dat er een monumentenlijst
voor de gemeent" komt.Gelukkig staan een aantal pa.nden op de lande
lijke monumentenlijst.
Door diverse omstandigheden is d" werkgroep erg klein r;eworden. De
heer Gerritsen doet een dringend beroep op de leden mee te gaan wer
ken in de werkl';!'oep. De heer Voet wil voorlopig mee gaan doen om de
zaak niet te laten stagneren. DitarnLlast zoeken we

Ine~rdcre

enthou

siaste mensen met Sf wat vakkennis Sf wat adminisLraLleve ervaring.
Voor het inventftrisatieproject in dG gemeente in G ""bieden opgedeeld.
De eerste fase was de Dijk van de r;rens met 1\0LLerd,"n tot ' 'U1 de grens
met Nieuwerkerk aan den IJssel. De 's-Gravenweg vormde de tweede fase.

Momenteel wordt als derde faee gewerkt aan de Bermweg. Hierna volgsn
nog als vierde fase Schenkel/Hoofdweg/Vapolseweg, als vijfde fase
Capelle-West en ala zesde fase Kerklaan/Oude Plaats.
De panden worden als volgt gewaardeerd:
xxx
zeer waardevol/worden t.z.t. op de lijst geplaatst
xx
waardevol/beeldbepalend
x
minder waardevol

7. HONDVRAAG
De heer Gerritaen merkt op dat er tooh iets te welnlg aan publiciteit
is gedaan. 'tie moeten wat meer van ons laten horen via de plaatselijke
bladen, bijvoorbeeld 1 x per maand. Een persbericht koet niets, al
leen moet de krant bereid zijn om het te plaatsen. We moeten komen
tot pluatsing in de Havenloods of in de IJssel- en Lekstreek. Zo nu
en dan kunnen we een foto plaatsen met de vraag wie wat kan vertellen
of het gefotografeerde of met een prijsvraag.
Op de tentoonstellingen rond Willem van Oranje en de Tweede Wereld
oorlog én bij de diapresentaties van de heer Visser is gebleken dat
er wel interesse voor het verleden van Capelle bestaat.
De heer Visser stelt voor 2 x per jaar een rondzendbrief te laten
verschijnen. Indien mogelijk zo goedkoop mogelijk voor de vereniging.
Mevr. Golds~~mid zal de oude ledenlijst nakijken en de niet-betalen
de leden persoonlijk benaderen.
8. SLlII'rING

De heer Voet dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en het verzette
werk. Hierna sluit hij om 21.20 uur de vergadering.
1 oktober 1985

Ev.A. Obbes

AlduR vastgesteld in de jaarvergadering van
de voorzitter,
de secretaris,

