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~ lota:iile akte Statuten is aanwezig; ingeschreven bij K.v.K;
 
~	 In studi./voo~bereidingstempel, vignet, briefpapier voor de Ver.; 
• E.J.....cl,Linclea pat Fft verzo;-gen; ,
 
- Wekelijks WC - praatje (zaterdag n.m.) wordt verzorgd <loor M.Visser;
 
~ Ingesteld 7 Verks:oepen, iedere vier maanden verslag van gedane werk

z8.8Jllbed-. ~ pl~~, gevo~ ~ng van extra medewerkers ui t de leden 
'fOor deze 81'9.epen, ' 

- De Vfr. geett mpmenteel adviezen en/of medewerking aan Restauratie-actie 
, J>orpekeJ"k (M.Visse1."h Jubileum Ger.Kerk (vrijgem) jan 1988 (M.Visser); 

Lar1clelijke MonWllelaten-Da,g, 12-9-87 (Mw Obbes, M.Visser); 
.. Al~eeDl Aaavezig Act1v1teiten-lij~t, resultaten telkens besproken in 
B.stu~vergad.ringen. 

W~ep ~ ,Admin1st;&lie - Financiën - Ledenbestand / Leider: P.Siepman 

~-~.------,.. 
- SiJlds reorge,n1eaUe VOO naar RVe groeide het ledenbestand van 80 naar 125; 
.. In 'f'Oorberei~ 1. À,t geb~k van accept-girokaarten voor contributie

1DZt,iq. 

1I(er~ep JII • ~ 4~ef-onderzoek / b. ,Foto"s en Dia"s / c. Museum-voorve:n>en 
.....----.------ Leider. ~ Obbes ' 

_ ~ al In gemeente-archi,er Rw en Cap.a.d.IJssel zijn documenten e.d. 
~wesig•. Lijst 'bekeud bij Hw Obbes; 

" . - ad b' Getnventari..eerd zÏtjn foto"s aanwezig in Gem.-archiefCap.a.d.IJssel, 
..	 ad b en Cl Uit privé..bezi t van M.Visser zijn beschikbaar ongeveer 700 

dia ~8, veJ"Cler documentatie over Capelse historie, verslag van opgravingen; 
stCtm, 'Iebenen enz. Lijsten aanwezig. 

W.r~.p ;tV • Re8i8~raUe ~n ;tnventari.satie Bebouwing / Leider: H.Gerri tsen.-.-...tt---.-~ ..
•	 Geregistreerd ~ijn 'KetenseQ.ijk, Nijverheidaatraat, Dorpsstraat, Groenedij1\ 

(tase-~-lijst), '"...GJ:8.v~weg (!ase.;,2-iijst), Klaas Klinkertweg en Stations
b~urt ( f ..e-2-1ijst), .e~ste deel :B~eg (fáse-3-lijst); beëindigd zomer 
~985. In voorjaar 19871 tweede gedeelte en afronding BeJ:'mWeg, Kanaalweg. 
P~mm.Ju Capelseweg, Goudenre~enstraat, Kerk1aan,Oude Plaats en Capelle-
West. . 

W'.:t"lc~.l' V :. Publicaties I Leider: Hw Obbes 
~.-.~,,--..,...... 

-Bij Hw Obbes bertlfJt een lijst van door gemeente Capelle a.d!tIJ6s~1 en 
door de Verenigil18 ui tgebracAte pu~licaties over Capelle algemeen en . 
Capel~e historie. 

Zie verder blad 2 



UITNODIGING 

tot het bijwonen van de ledenvergadering van de Historische 
Vereniging Capelle aan den Ijssel 
op maandagavond 19 oktober 1987 
aanvang 20.00 uur 
in de kantine van het gemeentehuis 
"De Linie 5" te Capelle aan den Ijssel 

AGENDA 

1.	 Opening 
2.	 Notulen van de ledenvergadering van 29 januari 1987 
3.	 Verslag van de op 25 april gehouden Capelse Historie 

Fietstocht (met behulp van dia's), en uitreiking van de 
prijzen voor de aan de fietstocht verbonden vragenwedstrijd. 

4.	 "De restauratie van de Dorpskerk", een toelichting door kerk
voogd A.A. Dudok van Reel 

Pauze 

5.	 Diavertoning over de Dorpskerk door dhr. M. Visser 
6.	 Rondvraag 
7.	 Sluiting 

Toelichting bij de agenda. 

Bij punt 3 
In april werd een fietstocht gehouden langs de Capelse 
historische objecten en gebouwen waaraan naar schatting ruim 
vijftig personen deelnamen. Niet in de laatste plaats door het 
schitterende voorjaarsweer is het een geslaagde dag geworden. 
De uitslag van de aan de fietstocht verbonden prijsvraag is als 
volgt: 
Ie prijs: mw. H. de Bruin-Engelvaart, Dotterlei 197 Capelle aan 
den Ijssel. 
2e prijs: mw. L. v.d. Par-Huizer, 's-Gravenweg 293 Capelle aan 
den Ijssel 
jeugdprijs: Anton de Boer, Plantsoenstraat 1, Capelle aan den 
Ijssel 

Bij punten 4 en 5 
Deze avond staat in het teken van de Dorpskerk, die dringend 
restauratie behoeft. Dhr. A.A. Dudok van Heel, secretaris van 
het College van Kerkvoogden van de Hervormde gemeente Capelle 
aan den Ijssel, geeft een toelichting op de plannen die hiervoor 
bestaan. 



Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging tot behoud van
 
Oud Capelle, gehouden op 29 januari 1987 in de kantine van het ge

meentehuis te Capelle aid IJssel. Aanvang 20.00 uur.
 

Van de bestuursleden is met kennisgeving afwezig mw. A.M.A.E d'Hame

court-Broekmans.
 
Voorzitter: A.Klaver
 

1.	 Opening en welkom 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom, en stelt het bestuur 
voor aan de aanwezigen. Vervolgens licht hij de agenda toe. 

2.	 Notulen vorige ledenvergadering 
De notulen van de vorige ledenvergadering (13 november 1986) worden 
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

3.	 Toelichtin~ facetten van de Historische Vereniging Capelle 
De op de agenda vermelde bestuursleden geven een korte uiteenzetting 
van de opzet en de plannen van de vereniging. 

4.	 Statutenwijziging 
De voorzitter licht de wijzigingen in de statuten toe en vraagt of 
er iemand opmerkingen heeft. Naar aanleiding van opmerkingen van 
enkele leden worden nog de volgende wijzigingen aangebracht. 
- art. 3.1.d wordt: "het stimuleren en doen uitvoeren van studies 

en/of onderzoek op sociaal en cultuurhistorisch gebied". 
- art. 3.2.b wordt: "het stimuleren env~zorgen van publikaties". 
- art. 3.2.d toevoegen: "van materiële en immateriële aard". 
- art. 15 wordt: zal na een maand, uiterlijk na drie maanden". 
Nadat deze wijzigingen zijn aangebracht vraagt de voorzitter of ie
mand van de aanwezigen tegen de nieuwe statuten is. Daar niemand 
reageert worden de gewijzigde statuten aangenomen en is de Histo
rische Vereniging Capelle aan de IJssel een feit. 

Na de pauze geven de heren Gerritsen en Visser van de wergroep in
.entarisatie waardevolle bebouwing aan de hand van dia's een beeld 
van de inventarisatie van de bebouwing aan de 's-Gravenweg. 
Tot slot houdt de heer Visser eveneens aan de hand van dia's een 
pleidooi voor het behoud van hetgeen resteert van het oude Capelle. 

Om 22.00 uur dankt de voorzitter een ieder voor zijn of haar aanwe
zigheid en sluit de vergadering. 

P.A. Siepmán, 
secretaris 

®
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HISTORISCHE VERENIGING CAPELLE a.. d IJSSEL 
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Ceördinator Werkgroepen ': " 

Pvan der Vaart 
Tel. 010 - 4 50 66 50 'j' 

Vervolg-
Samenvatting Verslag Werkgroepen per 1 juli 1987 

{' "." 

Werkgroep VI : Excursies - Activiteiten voor de Leden. / ~.,iders P.~ ,.der.~,a.a.r·f··> 

. I . "". ... 

-Behalve een tweetal Lezingen genoemd. bij Werkgroepv!t,' wèrd. èerl"dia.~v~':: 
tolling verzorgd üjdens de Ledenvergade 'ng van 29-1.;.81 ovér de :'s-Gra.ven
weg door R.Gerritsen en M.ViBsero " ' j.'p'"' 

-Voor Leden' en Belangstellenden was op 25-4~e1"eèii "dapeiäé-His~n~';'Fiets-.~ ,';' ~~. -~ ;'\" \ ,

tocht-1987" georganiseerd langs tien Capelse historische' objecten' en /g~-
bouwen. Sommige gebouwen konden ok van bizinen bezichtigd wOrden~ :e.óutë
beschrijving, informatie en wedstrijd-vra,genlijat-förIÎri1lier wet-den';wde 

:-.,. '-. -::! ~ , • '<jII I" .'~ • ,.

ruim 50 deelnemers meegegeven" '- .~. 
. ~ .... '.; • ,,:.'.~ ." ": -~ .... '\>j • •:'.1 " 

Werkgroep VII s Oudheidkamer / Lokaal Museum // Leid.1D.giA.îH!.v~··èhP~~.d.Vaart 

.. '... ;....., . '1.' .\.-:',[::'1':1 

-Het Gemeente-bestuur van Capelle a.d.IJaselheeft sinds 30-3-81 een eigen. 
Werkgroep Oudheidkamer. Namens deHVC heeft dhr E.J •Eeftink zitting, in " 
deze Groep. Een van de eersteactiepunten zal zijn het heschikbaar etellen 
van een geschikte D1Useum-rn1mte.,., 

-Tijdens de Ledenvergadering van ;-11-86 werd een eerste aanzet gegeven 
om te komen tot een plaatselijk Museum/Oudheidkamer: Drs'·G.P.T.van:der <, '." •." 

Vaart hield een tweetal Lezingen met als onderwerp respeeti-evelijk: 
"Ca.pelle aan den IJssel historisch-geografisch bekeken.Wiesdwerk:i.ng tuSS8ll 

mens en landscha.p/omgeving." ,'. ,', ' . t. ,i;,",· , < - ,,: .,.: j 

en ,.", .:- ' ....., 
"Mogelijke werkwijze van het maken van een exposi.tieplan' V00r, een lokaaJ.", 
Museum in Ca.pelle a.d.IJsB 1". 

-Een samenvatting van het laatstgenoemde. betoog' werd op, Teno,ek a.B:!l: de. ~ 
meente1ijke werkgroep toegezonden. " ',,-. ,,',,': 

-In een volgende Bestuursvergadering komt in discussie een ontwerp-platte
grond voor een optimaal gebruik vaneen eventueel b.eachikbaar komende." '~ .' 

huisvesting voor een lokaal museum plus werkruimte(n). 

Slo topmerkingen: 
- Het Bestuur beraadt zich op richtlijnen voor de ui t&,&ve. van ',eeh"Ja.arboekje" 

en geregelde verschijning van "Kvarta.alachr1ft.eh". O,ok 'plannen voorvor
n:1ng van een eigen bibliotheek en meer "Educatie en Voorlichting" aan. d~ 
Schooljeugd" komen in studie. ',',. ,'. : ";~ 1 .• 

- Voor nadere g3gevens en details van het Werkgroepen-Verslag wende men 
zich tot de desbetreffende 'Werkgroep-leiders of de Coördinator~ ,"'oh 

Ca.pelle a.d.IJssel, jU:1il987' 

C~{j~oör~nator.... 

. ® 



fE]E!LIJ.QT_ fEl! _2}, .!e~t~mJle.!: 19~7 

Alkema, G. Merelhoven 269 2902 KD Cap.
 
Balvert, W.P. I s-Gravenweg 101 2902 LE Cap.
 
Benard, J.M. 's-Gravenweg 327 2905 LB Cap.
 
Be r g, J. v. d • Capelseweg 104 2907 XC Cap.
 
Berg, J.T. v.d. Valeriusrondeel 664 2902 CT Cap.
 
Blok-Geevers, I. Lentedans 6 2907 AW Cap.
 
Boef-van der Meulen, C.en s. Merellaan 300 2902 IN Cap.
 
Boele-Woelki, K. en T. Dorpsstraat 22 2902 BD Cap.
 
Boer, A.H.M. de Plantsoe us traa t 1 2903 HL Cap.
 
Boer, A.M. den Verzetstraat 76 2912 CV Nieuwerkerk
 
Boe r, H. D. de n .. Tallinnpad 25 3067 RX Rotterdam
 
Borst, W. de Ottergracht 1 3064 LN Rotterdam
 
Bosch, J.J. van den Boterdiep 9 2904 ED Cap.
 

'=' Bosma, E. Uiverstraat 10 2903 TM Cap. 
Breedijk, N.B. Kanaalweg 2a 2903 LS Cap. 
Broere, T. Kerklaan 109 2903 BC Cd.p. 
Bruin, drs. W.A. de Savanne 99 2904 TD Cap. 
Bruin, J. de Meidoornvelà 212 2906 AH Cap. 
Buijs, C. Doormanstraat 24 2901 AJ Cap. 
Bustraan-v.d.Woerd,A.J. Karekietstraat 6 2903 EL Cap. 
Chretien, H. Valeriusrondeel 382 2902 CL Cap. 
Cloosterman, G.W.C. St.Francisbaai 27 2904 AC Cap. 
Coli.v.Kerkvoogden Herv.Gem. Bilderdijkstraat 27 2902 AA Cap. 
Coops, W.J.P. v.Maerlantpark 21 2902 BR Cap. 
Dam, C.v Dorpsstraat 140 2903 LB Cap. 
Dam-Schreuders, S.M. van Mauritsstraat 22 2902 HK Cap. 
Deuster, M. Mariënwaard 21 2904 SE Cap. 
Driel, C. van Slotplein 51 2902 HR Cap. 
Eeftink, E.J. Anzere 6 2903 PB Cap. 
Engelen, P.J. van Zebrastraat 26 3064 LS Rotterdam 
Garneren, P. van P. Potterlaan 13 2902 GN Cap. 
Gem. Archiefdienst R. Fruinstr 52 3"021 XE Rotterdam 
Gerritsen, H.G. Alkenoord 126 2903 XE Cap. 
Gier, J. de Wingerd 78 2906 TK Cap. 
Goldsmid-Prohn, J. L. Couperuspits 181 2903 XD Cap. 
Gravensteijn, J.H. v. Maerlantpark 11 2902 BR Cap. 
Griend, T. v.d. Dorpstraat 3 2902 BC Cap. 
Groenendaal-v.d.Akker,J.H. Meeuwensingel 38 2903 TB Cap. 
Groenendijk, G.J. Merellaan 73 2903 GB Cap. 
Groot, F.W.H. de v. Maerlantpark 62 2902 BT Cap. 
Groot, R.P.F. Dorpsstraat 176 2903 LB Cap. 
Grummels,H.A.M. Lippedal 26 2904 CM Cap. 
Hagoort,A. Waterloostraat 1 2902 BS Cap. 

~ 
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Hamecourt-Broekma::ls.A.H.A.E.
 
Heerik-Hollemans, A.J.S.v.d.
 
Heurter, H.
 
Heuvel, W.v.d.
 
Hogendoorn, P,
 
Hollander-van Vliet, S. den
 
Hoogakker, K.J.
 
Hoogendijk , D. W.
 
Hoogendijk.dhr.
 
Hoomberg; B.
 
Housel t. A. van
 
Houselt, P.J.van
 
Huisman, J.C.
 
Huurdersbel.Ver.De ~older
 

Hylarides, L.
 
Jacobs. J.W.G.M.
 
Jansson, R.
 
Jong, J.de
 
Jong, K.J.M d2
 
Jonge. D.de
 
Jongkind. J.F.
 
Kaars, W.A.
 
Karels. Jo
 
Kievit, A. de
 
Kiviet, A. de
 
Klaver. A.L
 
Knijff-Bijlsma, A.
 
Koops, L.
 
Krijgsman. A.
 
Kroos-v.d.Mey, D.R.T
 
Kwakernaat, A.
 
Kwakernaat, dhr.
 
Laan-v.d.Roog, G.v.d.
 
Leur-Scheffers, J. van
 
Lienden, M.G. van
 
Linden, E.J. Tan der
 
Loeve, W.
 
Loos. M.A. van der
 
Luigies, H.H.
 
Markus,Acc.kant.J.T.
 
Martijnse. .H.
 
Meer, H. 'T.d.
 
Noordzij, J.H.
 
Narden, G.D. van
 

d -Haagwinde 22 
Wa.terl ostraat 2 
Raadhuisstraat 18 
Toccata 44 
Baronie 1 
Dorpsstraat 161 

loridaweg 33
 
Zevenster 29
 
ls-Gravenweg 284
 
Paas berg 80
 
ievietstraat 16
 

Kievitlaan 95
 
v.Galenstraat 11
 
Dotterlei 135
 
Merellaan 33
 
Lofoten 11
 
M.A driessenrade 30 
Nijverheidsstr.329 
Bilderdijkstraat 53 
L.Couperusplts 197 
Dorpsstraat 156 
Zijpenberg 29 
Ambons tr at 20 
Rogaland 10 
J de Wit straat 2 
Scheldedal 83 
Gruttosingel 10 
Tesselschadelaan 15 
Merelhoven 2 
Scheldedal 84 
Stoelend ns 50 
Granidaerf 10 
Midde11and 42 
Koerillen 10 
Kerkring 96 
Sterrekinderenerf 90 
Bilderdijkstraat 15 
Dotterlei 177 
Sauerdal 25 
Postbus 54 
Dr.H.J.v.Mookln.18l 
De Graafschap 116 
Kotterstraat 37 
St. Laurensbaai 40 

2906 GB Cap. 
2902 liS Cap. 
2902 HN Cap. 
2925 BT Krimpen aid IJ 
2904 XA Cap. 
2903 LA Cap. 
2905 AD Cap. 
2924 BR Krimpen aid IJ 
2911 BJ Nieuwerkerk 
2905 BT Cap. 
2162 CZ Lisse 
2903 BR Cap. 
2901 AL Cap. 
2906 BC Cap. 
2903 GA Cap. 
2904 HM Cap. 
2907 MA Cap. 
2901 AP Cap. 
2902 AA Cap. 
2902 XE Cap. 
2903 LB Cap. 
2905 RP Cap. 
2905 SC Cap. 
2905 AR Cap. 
2902 HG Cap. 
2904 HG Cap. 
2903 EG Cap. 
3705 AK Zeist 
2902 KJ Cap. 
2904 HG Cap. 
2907 GT Cap. 
2907 EH Cap. 
2931 AL Krimpen aid L 
2904 VL Cap. 
2904 HC Cap. 
2907 EC Cap. 
2902 AA Cap. 
2906 BD Cap. 
2904 DE Cap. 
2900 AB Cap. 
2286 BD Rijswijk 
2904 XX Cap. 
4691 JN Tholen 
2904 AL Cap. 



Obbes, D.M. 
Obbes, Ev. A. 
Ouden, C.J. den 
Oudshoorn, J. 
Oudshoorn, T. 
Par, A. v.d. 
Peters-van der Gouw, C. 
Pieters, J.H.C. 
Poot, A.J. 
Reede, S. 
Rivière-Musterd,E.la 
Rohlfs, E. 
Ruit, W. v.d. 
Scholten, L.P.M. 
Senus, mw. van 
Siepman. P.A. 
Slooten, S.B. 
St. Openb. Bibliotheek 
Staai j, P. v. d • 
Surie, J. 
Tamme1 , J. 
Timmer,J.J. 
Vaart, drs. G.P.Th. v.d. 
Vaart, P.v.d. 
Veenen, A.F. van 
Verkaik, H. 
Verkaik, W. en J.W 
Verstegen, mr. G.J.H. 
Visser, M. 
Voet, H.A. 
Vries, C.de 
Vuurde, M.J. van 
Vuurman, T. 
Wal, C.v.d. 
Wal, L. van der 
Westdijk-Rohlfs, S.F. 
Weyling, J. 
Weyling, P. J •C• 
Wiel, G.v.d. 
Wijk, R. van 
Wurmond-van Eek, A.C.van 
Zoete, J.Th. de 
Zoetemeijer, P. 
Zoun, P. 

Fioringras 39 
Merellaan 99 
Orfeo 26 
Ol. v. Noortstr 12 
Crokusstraat 5 
'-Gravenweg 293 
Amstelkroon 9 
Lofoten 23 
Bermweg 490 
Amiranten 10 
Talingstraat 44 
Dongedal 4 
Nijverheidsstr.200 
's-Gravenweg 240 
'-Gravenweg 180 
J. de Geusrede 68 
Bermweg 211 
Fluiterlaan 4 
Slotpoort 18 
Dorpsstraat 52 
Klaroen 16 
Slotpoort 41 
Opaalstraat 148 
Capelseweg 102 
Raadhuisstraat 7 
Dorpsstraat 183b 
Rembrandtsingel 33 
Silkeborg 35 
01.v.Noortstr.14 
Dorpsstraat 158 
Dorpsstraat 183a 
Duikerlaan 114 
Hortensiastraat 6 
Dorpsstraat 46 
Dorpsstraat 46 
F.v.Eedenplts 25 
Fr. Halsplaats 36 
Anzere 17 
Meeuwensingel 68 
J.v.Goyenstraat 4 
Wiekslag 19 
Orkaden 3 
Sporaden 20 
Akkerwinde 327 

3068 PD Rotterdam 
2903 GB Cap. 
2907 JE Cap. 
2901 AS Cap. 
2906 CE Cap. 
2903 LW Cap. 
2903 PA Cap. 
2904 VM Cap. 
2907 LD Cap. 
2904 VB Cap. 
2903 ET Cap. 
2904 CE Cap. 
2901 AR Cap. 
2903 LW Cap. 
2903 LG Cap. 
2901 CS Cap. 
2907 GC Cap. 
2903 RL Cap. 
2902 BV Cap. 
2902 BD Cap. 
2907 GB Cap. 
2902 BF Cap. 
2332 TN Leiden 
2907 XC Cap. 
2902 HN Cap. 
2903 LA Cap. 
2902 GR Cap. 
2905 AS Cap. 

. ; 2901-AS-C-ap. 
2903 LB Cap. 
2903 LA Cap. 
2903 AB Cap. 
2906 CR Cap. 
2902 BD Cap. 
2902 BD Cap. 
2902 VA Cap. 
2902 GG Cap. 
2903 PB Cap. 
2903 TC Cap. 
2923 AD Krimpen aid IJ 
2903 VA Cap. 
2904 VN Cap. 
2904 VP Cap. 
2906 XS Cap. 
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Kerkvoogdij doet eroep op Capellenaars 
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ndDo sker 

Veel geld nodig 
voor restauratie rl r te t voor 

orpskerkoparkant
 
silhouet door
 su sidielijst
de eeuwen 
heen Capelle krijgt fractie 

van wat nodig is 

ap le's orps e 
SC e UW 0 herstel 

--tauratie ornskerk t 
voo 1993 vol ooid zien-

Over zes jaar viering 
vierhonderjarig bestaan 
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~ ~ voo 
Over zes jaar viering

vierhonderjarig bestaan 
CAPELLE AID IJSSEL - In 1993 zal het feit 
l.erdacht kuDDen worden. dat de Hervormde Dorps
kerk in Capelle aan den Ussel vierhonderd jaar 
geleden in gebruik werd genomen. Stedebouwkun
dig ~ gelegen aan de voet van Schielands Hoge 
ZeedIJk. daar, waar de Kerklaan asnsluit op Dorps
straat et! Groenedijk, Een omgeving waar gelukkig 
nog veel van uit vroegere tijden stammende bebou
willg is behouden en die architectonisch goed aan
smit bij de nieuwbouw aan Binnenhof en Torenhof. 
Het laat-Gothische kerkgebouw ligt daar wij, zoals 
het tevoorschijn kwam na de restau...·atie in de jaren 
ass tot 1960. 

Nieuwe Veèr uit hun scham 
'Broodnodig was die restaura verjoeg. De kerk wero in be
tie destijds; want de Dorps slag genomen en waarschijn
keïk verkeerde 10 vergaande lijk overgedrail"n aan de Sta
staat van verval', zo ve~lt ten van Hollan<!. Hoe dan ook 
Maarten Visser, plaatselijk - zoals gezegd - de Sint Ni
historicus en lid V&l1 de V~re colaaskerk verdween in 1574 
niging Historisch Capelle. En uit beeld.
 
wie zou de geschiedenis van 'Het duurde bij"" twintig jaar
 
de kerk beter kennen dan hij, voor de hedendaagse, op de

wiens voorvader Arij Pietersz. zeilde plaats gebouwde, kerk 
Visser. zalmvisser van beroep, in gebruik genomen kon wor
in deze kerk in 1617 door do den. Dat was in 1593, het ja81' 

minee Adrianus de Buck in de waarin ook de eerste predi
echt verbonden werd met Ma kant van de Hervormde ~
rijtje Krijnen de Haes. Het meente Capelle san den Ijssel. 
echtpaar vestigde zich in de Petrus Johannis de Schriiv~r, 

Ketense Polder, vlak bij de ri  olficieel bevestigd werd;, zo 
vier. gaat Maar(.eJ) Visser verder. 
Maarten Visser en koster 'De kerk kende toen nog niet 
Hans W"Yers ve..rtel.len de ge de huidige vorm en grootte. In 
schiedenis. 'Want', stelt Vis 1665 werd het nog steeds aan
ser, 'dat huwelijk ligt ge wezige koorgedeelte aa.Tl.g-e

schiedkundig gezien nog niet bouwd'.
 
eens zo ver terug aU; je be Maar de bouwgeschîedenis
 
denkt dat op de plaats van de gaat verder. In 1806 werd de
 
huidige Dorpskerk reeds in de oorspronkelijke toren g~


dertiende eeuw een tot de sloopt om ruimte te maken 
toenmalige parocbie Ouder voor een uitbreiding van doe 
kerk behorende kerk ol kapel kerk door de aanbouw van een 
gesticht is'. vijlde geleding. Een nieuwe, 

hogere loren verrees, voorzien 
'Op het randschrilt van het van eeI:l achtkantige spits. In
zegel van Theodorius, rector grote lijnen ontstond toen de 
van Ouderkerk (in leite een 

hui~e aanblik van de Dorps
rondreizend priester). kwam kerk.
in 1275 reeds de benaming 
'Capel' voor. Als n~der plaats Franse TIjd 
bepalend gegeven voor deze 

Ging de oorspronkelijke Sintkerk in deze uitgestrekte pa
Nicolaasl,erk mogelijk ten onrochie verschijnt dan al gauw 

de naam 'Capel optie IJsel'.' der als gevolg van de scher
De oorspronkelijk op deze lo mutseliIlgen tijdens de Tach

tigjarige Oorlog, de huidigekatie gevestigde Gothische 
Dorpskerk zag de Franse TIjdSint Nicolaaskerk met z.ijn 

drie beuken en ach tkantige niet zonder kleerscheuren aan 
koorafsluiting (een pseudoba zich voorbijtrekken. Zo ver
siJiekl brandde in 1574 lot de meldt een oud geschrift het 
grond toe al. Dit jaartal ver il"beuren rond 1795 als volgt: 
plaatst ons naar de tijd van de 'Naast den Predikstoel, in den 
Opstand in de Nederlanden muur, zag men weleer het wa
tegen de Spaanse overheerser. pen van de te Capeile aan den 
Een 'nationale' bevrijdings Ussel zeer in aanzien zijnde 
strijd, maar evenzeer een har lamilJe Hogendijk, doch het
de strijd tussen aanhangers zelve is na de gezegende revo
van de 'Kerk van Rome' en die lutie. volgens de nieuwe en 
van 'de nieuwe leer'. betere orde der zaaken we2,2e
Huych Claesz. is waarschijn nomen moeten worden'. De Ie-
liJk in die dagen de laatste zer van vandaag z.a.l zich af
pastoor van Capelle geweest. vragen ol dit berieht sarca.s
in 1566 was de kerkelijke 'be u..èh ol instemmend bedoeld 
roering' reeds begonnen, die geweest Ls. 
ontaardde in de Beelden
stOm!, Ol de toenmalige Sint De kerk is ooit getoolQ ge. 
Nico1aaskerk ook het slacht weest met een aantal ge
offer geworden is, is niet aan brandschilderde ramen. 
te tonen, In ieder geval zal Een verslag uit 1665 vermeldt 
pastoor Huych Claesz. in 1572 het volgende: 'De kerk pronkt 
wel op advies ven de Hongere met verscheidene fraai be
Geestelijkheid zijn vertrok sch.ilderde glazen, van welJcen 
ken, nadat in dat jaar een echter sommigen, olwel van 
Geuzenvendel vanuit Rotter welke het meernerdeel zear 
dam naar Capelle getrokken vervallen zijn, niet~en

was en de Spanjaarden bij het slaande zij nog de apeuren van 

het lrunstlg glasschilderen der
 
ouden duidelijk aanwijzen'.
 
Toen al in sle<:hte staat, daar

na geheel uit de annalen ver

dwenen.
 
Het interieur van de Dorps

wk werd' tijdens de deskun
dig,e rt:SUUI'atie van 195~ in' 
zijn o~e stijl u-ruggebracht. 
D~, 11""* wl{,s zwaar verminkt 
en ~on s~ts door grondig., 
herstelwerkzaamheden wor
den gered. Met veel speurzin 
en geduid erd gezocht naar 
kleine aanwijl.ingen en he
wijbStukken over de "TOegere 
slaat van de kerk. Het inll>
rieur is dan ook heden ten 
dage vau een goed verzorgde 
dorpse schoonheid met zijn 
herstelde otlrische g1as-in
lood mmen. De oorspronkelij 

,ke preekstoel uit 15S~ is in 
1800 verloren gegaan, evenals 
dE triOln!boog tussen schip en 
koor. Deze boog is thans weer 
aangebracht. 
Onder de boog met zij" rug 
naer het koor vindt men lhan.s 
de 350 j o.r oude preekstoel, 
s1komsllg uit de algebroken 
kerk Sir! d, met als 
bijzonderbed links een 
kaan en rechts..". zandloper. 
De preekstoel wordt aan de 
rechterzijde geflankeerd door 
een ruim honderd jaar oude 
hulpl<:ansel, s1komstig uit een 
Franse kerk. 

Stookhok 
OpvaJ.lend lil het koor is het 
grote bord met de Tien C..,bo
den, in 1656 vervaardigd door 
de 'penseet.chriiv-a' &>os. 
Het bord werd aan de k""k 
ge;chonken door Adri&antje 
Zeeuw. In 1880 (men was in 
dat jaar blijkbaar rigo~us 
aan het 'restaureren') werd 
het bord in het stookhok van 
de kerk geplaabt, Blijkbaar te 
zwaar en groot om te ve
StOken, werd het hij de laatste 
restauratie ruggevonden en 
zeer vakkundig in zijn oude 
rlaat teruggebracht. Het zil
veren doopvont, evenals het 
zilveren avondmaaJ.o;tel date
ren uit de vorige eeuw. In de 
muren zijn drie historische 
gedenkstenen ingemetseld. 
Een zeer antieke, loodzware 
oHerkist is volgens overleve
ring nog afkomstig ult de oor
spronkelijke Sint Nicolaas
kerk. 

De Dorpskerk bleel een kerk 
zonder orgel lot 1904, toen een 
door de orgelbouwers Van 
Dam uit Leeuwarden ce
bou wd orgel geplaatst w.,';;d, 
Toen in 1926 de achterklein
zoon ven de oprichter, ?ieter 
van Dam, overleed, kwam er 
een eind aan het bestaan van 
het bijna honderdvijltig Jaar 
oude bedrij I. 
Door vier generaties Van Dam 
werden in Nederland niet 
minder dan vijfhonderd orgels 
afgeleverd, waaronder het Ca
pelse mechanische sleepla
deltorge!. Tijdens de restaura
tie van de kerk rond 1960 zijn 
er veranderingen aan het or
gel aaneehrl<cht. Naar de 
sma.9.k van die tijd werden 
enige registers gewijzigd. Na 
die restauratie leed het orgel 
zodanig onder de invJo..od van 
de kerkverwanning, dat het 
tijdens de . lermaanden 
pra.lrti3ch nbesperlbaar 
werd. 

de periode 197(-1977 on

derging het orgel een restau
ralie, die in de eerste plaals 
hette<:hnisch herstel beoogde. 
Tevens werd deze restauratie 
aangegrepen om het instru
ment in klankzuiverheid te 
henrtellen en in de stijl van 
1904 terug te brengen. De 
Dorpskerk be1chikt dan ook 
weer o',,'er een instnJment van 
een opvallende grot.> toonzui
verheid. Vermeldenswaard is 
het leit, dat de vooral door 
zijn radio-orgelbespelingen 
bekend geworden Jan Zwart 
- leraar van een aantal be
kende organisten, onder wie 
Feike Asma - geruime tijd de 
reguliere bespcler van dit or
gel geweest is. 
De toren is eigendom van de 
gemeente Capelle aan den IJs
sel, de kerk zelt van de Her
vormde Gemeente. Beide 
bouwwerken slaan onder toe
zicht van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg. De toren 
verkeert in redelijk goede 
staat, maar de kerk zell VeT~ 

toont een reeks bouwkundige 
gebreken. 

Vocht 
De h..... A. A. Dudok van Heel 
secretaris van het College v"; 
Kerkvoogden van de Her
vormde Gemeente Capelle aan 
den .IJssel: 'Inderdaad, er 
moet weer zo het een en ander 
gebeuren aan de kerk. Het 
voegwerk van de buit.enmuren 
is niet zo besL De voegen moe
ten wtges1epen worden, met 
als gevolg dat bet buitenwerk 
ook weer opnieuw gevoegd 
dient te worden.' 
'Door het in slechte staat ver
kerende voegwerk dringt 
vocht door de muren, waar~ 
door het pleisterwerk aan de 
hinnenzijde van het gebouw 
sterk wordt aangelast. Verder 
dienen alle goten vernieuwd 
te worden.' Gevraagd naar de 
tijd-planning van al dez" 
noodzakelijke herstelwerk
zaamheden merkt de heer Du
dok van Heel op: 'Ja, het vier
honderd-jarig besla3n van de 
Dorpskerk in 1993 zouden wij 
graag op een zinvolle wijze in 
en rond een V1JlIedig herstelde 
kerk vieren. Er wordt naar ge
streeld de kerk tegen die lijd 
optlmaal in oroe te hebben.' 
Volgens het prijspeil april 
1988 wordt de totale restaura
tie-som begroot op circa 
450.000 gulden. Gerekend 
wordt voorlopig op tachtig 
procent overheids-suhsidie 
inclusiel sub<ltdie-toezeggin~ 
il"n ,:,an de gemeente Capelle 
van 64.000 gulden over de ja
ren '90 en '91. Het genoemde 
bedrag aan gemeente-subsidie 
is in feile bedoeld voor onder
houd van het gehele, plaatse
tiJke monumenten-bezit, maar 
de gemeente heelt toegezegd 
dIt bedrag in principe voor de 
restauratie van de kerK te' wiJ
len reserveren. 

'Financieel is de zaak echter 
nog vrij onzeker', gaat Dudok 
van Heel verder. 'De restaura
tie-hudgetlel'l van Monumen
tezorg zijn onder de huidige 
omstandIgheden bijzonder 
krap en dan nog eens volgens 
een bepaalde verdeelsleutel 
over ver-..chilJende gemeent.>n 
te veroelen.' Hoe dan ook de 
Hervormde Gemeente houd t 
er rekening mee zeU een be
drag van een ton bijeen te 
moeten brengen. 
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HET KLEINE VEER VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL
 

In de stukken van het Heerlijkheidsarchief worden al in 1611 de
 
veerrechten genoemd. Er moeten in die tijd al twee veren zijn ge

weest: het kleine veer dat voer van de steiger aan de Dorpsstraat
 
naar Krimpen aan den IJssel en het nieuwe veer dat van Keeten (nu
 
Capelle West) naar Krimpen aan den IJssel ging. Eigenaar van de
 
veren was in die tijd de heer of vrouwe van Capelle. De veren wer

den beheerd door pachters.
 

In 1666 kocht de stad Gouda de Ambachtsheerlijkheid Capelle inclu

sief beide veren.
 

In 1681 verkocht Gouda het Huis met de Hooge Heerlijkheid en het
 
kleine veer aan Dirk Groenhout. Toen was Hendrik Leendertse Ver

straaten pachter van het veer. Er werden regels gesteld, zodat het
 
kleine veer in de toekomst geen nadelige concurrentie zou gaan on

dervinden van het nieuwe veer, waar men meer en grotere boten in
 
gebruik had.
 

Ruim twee eeuwen lang moeten beide veren mensen hebben overgezet
 
zonder dat er bij de gemeente schriftelijke neerslag van het wel
 
en wee Van de veren is ontstaan.
 

Dan in het begin van de twintigste eeuw vinden we in de verz~eling
 

bouwvergunningen een besluit van 3 oktober 1918 nr. 22, waarbij aan
 
de heer C. de Vries toestemming wordt verleend om op perceel B 3387
 
een woonhuis B 189 te bouwen "met gelagkamer aan Schielands Hoogen
 
Zeedijk op het Dorp". Deze C. de Vries was toen pachter van het
 
kleine veer, terwijl Jonkvrouwe W.B.M. van den Santheuvel, echtge

note van H.B. de Roo van Capelle, woonachtig in Dubbel dam , eigena

resse was van dit particuliere voetveer.
 
De heer De Vries begint nog in 1918 met de bouw van het "veerhuis".
 
Het komt tegenover de steiger van het voetveer, draagt jarenlang
 
als adres Dorpsstraat 183 a+ b en is met ingang van 1 juni 1987
 
hernummerd in Dorpsstraat 199 en 201.
 
Het pand ligt binnendijks op dijkniveau en verkeert in goede staat.
 
De kozijnen zijn niet oorspronkelijk. Het pand is vermoedelijk in
 
ijsselsteen opgetrokken, maar werd later gestuct en gespoten. Het
 
wolfsdak is in de langsrichting van de dijk aangebracht, heeft in
 
het midden een symmetrische puntgevel en is gedekt met opnieuw ver

beterde hollandse pannen. In de voorgevel bevinden zich rechts en
 
links van de puntgevel symmetrische dakkapellen. Boven de voordeur
 
staat de tekst "veerhuis", uitgevoerd als tegelwerk. Op de dijk
 
staan voor het huis stenen stoeppalen met een stalen hekwerk.
 
Nadat de heer De Vries was overleden laat zijn weduwe, mevrouw C.
 
de Vries-Goudriaan het café verbouwen tot woonhuis. Zij krijgt
 
daarvoor op 8 juni 1932 onder nummer 827 vergunning.
 

In 1924 blijkt de gemeente zich ook meer met de veren te be~oeien.
 

De heer J. Teeuwen, baas op een Capelse scheepswerf, wordt a~e

wezen als deskundige voor het onderzoeken van de veerboten. Di f'"-",:;,
 
moest een maal per jaar gebeuren in verband met de veiligheid van
 
de veerboten en betrof beide veerdiensten. In 1925 kostte het keu":"',- ~ '----...


----..z''\.:~ 
ren van de boten: - ~'

per roeiboot: voor een eerste keuring f 2,50,
 
voor elke volgende keuring 1,50,
 

per motorboot: voor een eerste keuring f 5,--,
 
voor elke volgende keuring 3,--. 

Met ingang van 1 juli 192~ werden de tarieven flink verhoogd: 
per roeiboot ging het toen f 5,-- kosten en per pont of motorboot 
f 10,--. 



In 1925 had Ce de Vries t ee roeiboten in de vaart. Met eide bo
ten konden maximaal 18 personen worden overgezet. Hierbij telden 
een fiets, een kinder- of kruiwagen voor é~n persoon en een motor
fiets voor drie peraonen& Volgens een bericht in de Schoonhovense 
Courant werd op 4 januari 1926 naast de twee roeiboten een motor
vaartuig in de vaart gebracht~ Met deze nieuwe boot konden maximaal 
40 personen vervoerd worden. 

In 1925 golden de volgende tarieven voor het overzetten: 
voetgangers overdag 4 cent,
 

es nachts 40 cent;
 
rijwielen overdag 7! cent,
 

~s nachts 50 cent;
 
motoren overdag 15 cent,
 

's nachts 60 cent. 
De pachter schatte de jaarlijkse opbrengst voor 1925 op f 5000,--, 
terwijl Jonkvrouwe W.B.M o van den Santheuvel opgeeft als inkomsten 
uit het kleine of schuitenveer voor de periode 21 april 1925 tot 
21 april 1926 f 3000,-- en als uitgaven vermeldt: aan arbeidsloon 
f 1352,-- en voor onderhoud steiger en boten f 350,--. 
In 1927 was de pachtsom f 75, - per jaar. Bouwen onderhoud van de 
steigers e.d. kwamen voor rek ning van de veerman. Met ingang van 
1 april 1928 werd de pachtsom verhoogd tot f 100,-- per jaar. 
De veerman verdiende in 1927 f 40,-- per week, zijn zoon en een 
jongen ieder f 800,-- per jaar, hetgeen neerkwam op f 20,-- per 
week. 
In 1928 bestond het personeel uit pachter C. de Vries, zijn zoon 
en D. Vogelezang de Jong, een jongen van ongeveer 14 jaar. 
De dienst begon IS morgena om half 5 en eindigde 's nachts om
streeks 12 uur. Het loon van de zoon bedroeg dat_jaar f 2,,-- per 
week met inwoning. De jongen werkte van ongeveer 8 tot 17 uur voor 
f 3,50 per week. Hij hield de boten choon en verrichtte andere, 
kleine werkzaamheden. Eventueel overzetten van. personen bij nacht 
geschiedde door de pachter of zijn zoon. Zij regelden ook onder
ling wie er op welke tijden mensen overvoeren gedurende de normale 
diensturen. 

Op 22 februari 1926 verleen en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
ontheffing van het Algemeen Reglement op Overzetveren voor wat be
treft het hebben van een wachtverblijf aan de oever te Krimpen aan 
den IJssel. Tevens werd goedgevonden dat de verbandtrommel, die 
eigenlijk aan boord van de bate aanwezig moest zijn, zich in het 
veerhuis te Capelle aan den IJssel bevond. 

In de Tweede Wereldoorlog werden met het kleine veer tussen 15 mei 
1940 en 8 juli 1944 leden van de Duitse Weermacht kosteloos overge·
zet door de weduwe C. de Vries. Het ging om 12922 voetgangers à 4 
cent, 2211 wielrijders à 7 cent en 80 motorfietsen à 10 cent. To
taal had men daardoor f 679,65 aan inkomsten gederfd.

1,2 -h'C. 
In 19$4 was de Algerabrug gereed. Daardoor was een vaste oeverver
binding tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den Ijssel 
ontstaan. De werkzaamheden van de veerboten werden overbodig. Zo 
verdween het "veer van Piet de Vries". Alleen het veerhuis staat 
nog langs àe dijk als herinnering aan het verleden. 

Ev.A. Obbea
./ 
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