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van de

HISTORISCHE VERENIGING
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Geacht

lid~

Hierbij ontvangt u het vierde kwartaalblad van de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel
Q

Het ,,,as voor de vereniging een lln.leuw jaa.r,g ~ mede vanwege het
feit dat er nieuwe statuten zijn gekomen en het accent van de
RVa op historie in ruime zin van d.e betekenis is gekomen.
Een nieuwe opzet betekent ook dat er vele nieuwe taken ontwik
keld moeten worden. Zo zijn er nieuw van start gegaan: een
redactieoommisaie~ een archiefwe1.'kgroep~ een inventarisatie
werkgroep (een bouwkundige vrijwilliger is nog ""eIkom), een
ini tiatiefwerkgroep oudheidskamer en cG(5rdinat:!.e '("an diverse
activiteiten ..
In 1987 zijl'1 door de vereniging diverse activl tei ten ontwikkeld,
zoals een fietstocht met prijsvraag~ een BTote bijdrage aan de
landelijke monumentendag û aJ.smede tlt!ee open ledenvergaderingen
met diapre~entaties en gastsprekerD~ die druk bezocht zijn0
Voor 1988 is .in de planning na.ast de ui tg8ve ',ran ons kwartaal
blad o"a .. het houden van een ope,n ledemrt'H'gadering Ül april~
waarb1.j zoals de planning er nu u:i tzlet het; eerste JAARBor::.KJE
van de RVe gepresenteerd zal worcten o

Naar verwachting zal hierdoor de toestroom van laden g in 1981
+ 60%. in 1988 verder toenemen~ waarbij ik reken op minimaal
eenzelfde stijgingspercentage in 1988 als in 19870

Tenslotte hoop ik dat bovengenoemde activiteiten~ alsmede de
nog vele nieuwe activiteiten u wederom tot een enthousiast
(actief) lid van onze Historisohe Vereniging maken en uw inzicht
en interesse in Capelle en zijn omgeving met zijn rijke historie
kunnen stimuleren.
De ·voorzj. tter~

@

Nieuwe leden:
Oppland 19
Floris Burgwal 115
Bilderdijkstraat 8
Pallieterburg 1

R. Boerkamp
A.H.C. van Senus
M. van Raalte
M. v.d. Slikke

2905
2907
2902
2917

AN Cap
PC Cap

AB Cap
CG Cap

Correcties:
Op de ledenlijst in ons vorige kwartaalblad is vermeld A. de Kiviet.
Dit moet echter zijn: M. de Kievit.
J. de Bruin, Meidoornveld 212. moet zijn Dotterlei 197.
Overleden:
G. v.d. Wiel

ADRESSEN

Meeuwensingel 68

2903 TC Cap

BESTUURSLEDEN

~-

de heer A.I o Klaver (voorzitter)
Scheldedal 83
2904 HG Capelle aan den IJssel
de heer P.A. Siepman (secretaris en
tijdelijk penningmeester)
J. de Geusrede 68
2901 CS Capelle aan den IJssel
de heer H.Ge Gerritsen (2e secI' .. en
werkgroep inventarisatie)
Alkenoord 126
2903 XE Capelle aan den IJssel
de heer P. va~ der Vaart Gzn. (coördinator)
Capelseweg 102
2907 XC Capelle aan den IJssel
de heer M. Visser
Olivier van Noortstraat 14
2901 AS Capelle aan den IJssel
mw .. EVwA u Dbbes (redactie)

Merellaan 99
2903 GE Capelle aan den IJssel

tel.

451 .. 58 .. 19

451.35 .. 76
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dt;'/:(!1 1,;ianingstichting maakte rond
vaarten van een uur op da IJs881, viermaal met zaan veertig men
Ben aan boort. Men W&8 zo enthou~iaBt, dat de laatste rondvaart
zelf"s a:nderhEtlf uur~ dl..t Ux'de o
Daar de auln. van De Glopper maand&ogmorgen weer door de school ge

De "'''' , l,l()O'l; 'i'Z\31d{~r.'i.'ust"'7an

bruikt moest Horden, hebben enkele leden van de H.V.C. zaterdag
avond de tentoonstelling weer afgebroken.
Ook lal~.delijk was de Open Monumentendag een Bucces~ zodat besloten
is dat er volgend jaar weer een zal "'lOrden georganiseerd. Noteert
u maar alvast: 17 september 1988.

Eva Obbes
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DE
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MONUMEN'l'ENDAG

Op &,1 tentoonstelling in d(~ aula van de ,J ~G" de Gloppersüholenge
meenschap gaf de heer M. Visser uitleg over het tentoongeBt81de~
terwijl de heer H.G. Gerritsen met twee jongens rondkeek.
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M Visser gevollden

Maquette van het oudste kasteel. bruikleen van Mue
Dubbelde Palmboom

De hoek van de HJstorische Yeren.1.g:î.ng

In het koor van de DorpsklC';rk was een tentoonst,,,lling
kerk te zien
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Herinneringen van een zeilschipper.
"Hoeveel Har'k er ook .,.,Jas (en het HBS hard werken hoor!) t wij pakten
gewoon aan. Er was een geest van: werkent opschieten. Niks geen
revolut.ionaire ideeën".
Aan het woord is Jan G. de Waardt, geboren op 5 februari 1905 in
Capelle aan den IJssel. In 1896 liet zijn vader, een broer van de
bekende schipper Arie de Waardt uit Ouderkerk, een vrachtscheepje
van 20 ton bouwen b~ de scheepswerf A. Vuyk en Zonen. Zeven van
de acht zonen De Waardt zouden onder leiding van vader gaan varen,
eerst op dit kleine scheepje; later op Westlanders, kleine schepen
van 30 en 36 ton, speciaal geschikt voor de binnenvaart op ondiep
water. Alleen de jongste zoon werd timmerman.
Steeds weer door het kanaal.
Jan de Waar'dt ("Ik had eigenlijk geen zin in de schuit; ik had
eigenl~k onderw:ijzer willen worden. Maar ja, er moest verdiend
worden") kan zich nog enkele namen herinneren van de schepen waar
op hij gevaren heeft: "De tijd zal 't leren ll , !lAcht Gebroeders",
"Emmanuel", "Op hoop van zegen".
"Na enkele jaren met de hondekar boodschappen te hebben rondge
bracht, ben ik ook gaan varen, want dat leverde meer op. Ik was
toen 14 jaar en ik heb gevaren tot ik 26 was.
Ons werk bestond uit het vervoeren van zand, grint, steen en
mest, maar ook wel een lading pulp of een verhuisvrachtje.
We voeren voornamel~k op het kanaal (de Ringvaart), dat loopt
van de Korte Kade in Rotterdam tot Waddinxveen. Een belangr~k
punt voor ons was de Snelle Sluis tussen Kortenoord en Moordrecht.
Die sluis is pas helemaal vernieuwd en hij doet nu weel' dienst
na een hele t~d gesloten te z~n geweest.
In de Snelle Sluis moesten we binnenschutten (het verschil in
waterpeil overbruggen) en dan konden we onze vracht gaan lossen
b~ een van àe vijf losplaatsen.
In Capelle was er een b~ de
Schippersbuurt (hoek Schollevaartseweg /Bermweg) en een b~ het
huidige kruispunt Kanaalweg /Bermweg. We konden varen tot aan de
vaste brug bij de Turfweg onder Rotterdam.
Laden en lossen.
Het was hard werken in die tijd. Met een zei.lschip, een zgn.
"Hagenaar" voeren we naar Tiel om fijn grind te baggeI'en. Met z'n
tweeën draaiden we aan een handlier en als dan de beugel van
sterk gaas aan het wateroppervlak kwam, stopten we met draaien.
Dan werd de beugel nog een paar keer heen en weer bewogen zodat
al het zand eruit was en fijn grint overbleef. Dat deden we zo
twee en een halve dag. Dan voeren we naar Scheveningen, waar we
van 's morgens 5 uur tot 's avonds 9 uur met halve kruiwagens
tegelUk moesten lossen tegen een steile kant.
Na twee dagen was het schip leeg. We zouden in Delfshaven schut
ten om op de Maas te komen, maar er stond een sterke tegenwind
en we konden geen sleep krijgen dus zei vader: "Aan de l~n!".
Toen hebben we de schuit helemaal langs Delft en Overschie naar
Delfshaven getrokken.
Er liggen hier heel wat zweetdruppels van mij. We hebben bUvoor
beeld al het zand en steen gevaren voor de Prins-Alexanderschool
die in 1929 gebouwd is (de oude school was afgebroken), voor de
nieuwe huizen aan de Bermweg en voor de huizen en de boerder~
aan de Ketensedijk. Daar moesten we over lange planken met de
kruiwagen tegen de dUk op en aan ~e binnenkant van de dijk er
weer af.

®

1914

-

1918

In de oOl~fog i1adden . ., 8 een motorschip, maar bijna geen olie.
We hadden een keer op de Gelderse IJssel steen geladen en waren
zaterdags op de laatste olie naar Arnhem gevaren. Toen was de
olie op en zijn we IS maandags met de roeiboot voor de kop van
de schuit gaan roeien naar Kralingseveer. Twee en een halve dag
hebben we geroeid. Onze handen waren overdekt met blaren, maar
in het haventje van Kralingseveer moesten we toch onze vracht
gaan lossen met onze zere handen. Alles moest ook weer met de
kruiwagen tegen de dijk op."
Goede broodwinning.
Duideijk is wel dat de zeilvaart vader De Waardt goede verdiensten
opleverde: "Als in die tijd een arbeider zo'n vijrtien gulden ver
diende, dan had vader tocn wel zo'n veertig gulden.
We hadden altijd volop werk en er was ook eigenlijk geen concur
rentie. Hier in Capelle waren maar twee schippers: Steenbergen,
in de Schippersbuurt en wij. We hadden ieder zo onze eigen klanten,
tuinders, metselaars en boeren en die zaten allemaal hier in de
buurt. We brachten dan ook tweederde van onze tijd door in het
kanaal, hoewel we soms ook wel een aantal dagen onderweg waren.
Wij hadden heel ander werk dan de IJsselschippers; hun schepen
zouden ook nooit door dit ondiepe water hebben kunnen varen.
Voor ons was de IJssel voornamelijk doorvaartweg.
Toen ik twintig was had ik de verantwoordelijkheid over een schip.
Dat betekende dus ook dat ik zelf de vracht kocht en verkocht en
daar waren flinke bedragen mee gemoeid. We hadden dan ook altijd
een goedgevulde portemonnee bij ons, maar we wisten: dat geld is
van vader. Wij kregen wat zakgeld".
Na 1931
Naarmate het vervoer over de weg belangrijker werd, is het vervoer
van zand en grind door kleine (zeillschepen economisch steeds
minder interessant geworden. Ook de ramilie De Waardt ging over
op het gebruik van vrachtauto's, maar dit was nauwelijks rendabel.
"We hadden aan de Couwenhoek een opslagplaats voor zand en grind.
Met onze auto's konden we twee m' vervoeren. We moesten het zand
van de hoop in de auto scheppen en het er bij de metselaar weer
afschuiven. Dat alles voor de prijs van FI. 1,75 per m1 zand en
FI. 3,25 per mS grind. Daar ging het bedrag dat het kostte om
het uit het schip op het opslagterrein te krijgen nog vanaf.
Ik heb nog acht jaar op de auto gereden, maar toen ik in de oorlog
voor de Duitsers moest gaan rijden, ben ik ermee gestopt.
Inmiddels dreef mijn vrouw een winkel in huishoudelijke en luxe
artikelen en daar ben ik toen ook in gaan werken.
Ja, we deden zwaar werk in die tijd, te zwaar soms. Meermalen hebben
we in levensgevaar verkeerd, vooral natuurlijk als het stormde.
Een keer moesten we in zware storm de Merwede oversteken; de knecht
stond aan de mast in paniek te schreeuwen, maar ik zei: "Rustig
maar, we komen er wel".
En we zijn er ook altijd weer doorheen gekomen."

Met dank aan de Heer J.G. de Waardt,
Carola Peters - van der Gouw

Linke:
Bij het gevangen
huisje deden onze
leden Kaars en
Hoeven dienst als
suppoost

Onder:
Leden van het
Nieuw Capels (Poneel
\.,yaren op bezoek
in de Regentenkamer
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Waar 18 uw schoonheid toch gebleven.
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Elke vreemdeling die stond verstomd
En keek eene vol verbazing rond
Naar al de pracht van kastanje bomen
Met de gedacb.'t;eg het is hier goed te wonen ..
De oude toren keek met zijne lieve Dogen.
Als wij als Schaffelaar naar boven vlogen.
Maar als de klok dan dreunde door de lucht~
Dan renden wij als hazen op de Vhlgt"
De Groene Dijk met al zijn noten bomen,
Die was van onB T wij gooiden zonder schromen
Met steen of stokken hout naar de top~
Totdat er één een stok of steen kreeg op zOn kop$
Het leefde van de 1J'ogelnestenl') 'blomnen~ bramen,
I'laar IJ t iJ~U:l :een plek ,,,aar gene jonrsens kwamen.
We sprongen slootje met een uitgetrokken poot,
Totdat er een paar gevallen waren in de sloot e
Dan kleeren uit en in de zon te

d~ogeni

S pi e:t~rl9..a.J{t f.l arl(tex<)t~ :nJ. e t -~.tnli 8 t(~ cLur,rt~n. kermen;
En d,El Ë',J.,g 'zoe'tE.! jC'ngens \J'e6l' l:i'7:~· hUiB e
Gelllkkig "t{!a,dex~ ~1a.S to·?};'} il{),g 11i.et uX)illS ~

Maa;r alg de lYJ,re-:t1meests'1: St011à iJ~~ t h.el:
Aan zijn lange GO"!:l.d~lCh.c pijp te r<)oKen~
Da.n l:iepen \lfij maar bov'en heen; n:lüt gek!

Want als hi.j klachten Ierse&; kon
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Kwam de Goudscheboüt met passagiE·;!.'s en vracht,
Daar werd door ons al op gewacht~
Of bramen er muzikanten met veel bombarie~
Ze hadden ons tot klant~ maar ceni;(",n~ larie.
Als d.e r!pui-r. geprobeerd moest \.,rordeu.
t'eest~i're keken naa.r geen orde~
Hij is verrot en deugt niet, zongen wij;
Maar als de straal cp je gericht wf!rd~ dan vlug opzij ..

Dan '....as h.s';;

Maar kvamen er slodaten met ransel en geweer

Om inkwartiering voor de belasting
Dan sprongen alle jongens
Om ze te brengen naar den

\.'01

schuld~

ongeduld

burgerheer~

Ze :loijn voorbij mijn lieve jongenfo1 jaren~
Geloof geruat dat wij wel bengels waren!
Kon het ook anders: vader zelden thuis
En voor moeder waren we een kruis.
iK werd twaalf jaren~ schooltijd naar de haaien~
Bij dokter V,m der \Hls""",l pillen dJ"aaien;

Met medicijnen de gemeente rond
Met dik gestopte kousen en anderhal 'Ie klomp.
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men op den stillen IJ asel boo·tjee gaan ~
De meisjes roeiden en zongen It hoogste lied,
De hELrmonica 21' bi j v ze gleden :custig door het riet ..
Wat was die tijd toch rustiger dan heden,
Geen weggevaar, geen krant t geen politieke reden.
Ruim was het niet, dat is zeker en gewis,
Maar Ik vraag me aft of het nu wel beter is.
Z,;3.g

A.L. Broere, 1958
(naar een reproductie van pet gedicht y dat zich bevindt in de
Verzameling Damsteegt van het Foto-archief van de gemeente Capelle
aan den IJssel) ..
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Café bij overzetveer "De Vergulde K:tviet", 1900
Tekening van A"L. Broere
Op het schild boven de deur staat: "van ouds De Vergulde Kiviet,
tapper en slijter D. van Zwienen" ..
Op de daklijst staat: "Caf' billard, wachtplaats voor veer en stoom
boten, D. van Zwienen".
Dit gebouw stond op de plaats aan de dijk, waar later het "Veerhuis",
Dorpsstraat 183, werd gebouwd.
RECTH'ICATIE

De laatste alinea van het artikel over IIHet kleine veer van Capelle
aan den IJssel" op blz .. 11 van kwartaalblad nr .. 2/3 1981 moet als volgt
luiden:
In 1958 was de Algerabrug gereed0 Daardoor was een vaste oeververbin
ding tu~sen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel ontstaan ..
De werkzaamheden van de veerboten werden overbodig.. Op 12 december
1964 overleed Piet de Vries en kwam er een einde aan het eeU-vlen lange
bestaan van het kleine veer .. Alleen het veerhuis staat nog langs de
dijk als herinnering aan het verleden ..

Joh~m;n.a, Dorothea

van der \011 esel "IH~":'d op 14 september 1867 geboren
:i.n C2.pelle aan ;:ir,m IJ asel Haar vader was de heel- en verloskundi
ge Jacob van der Wissel~ geboren te Bloemendaal op 26 juli 1836 en
overleden te Capelle aan den IJssel op 12 juli 1901, doopsgezind.
Hij vestigde zich op 7 juli 1864 te Capelle aan den IJssel als
huisartso Op 11 mei 1866 trouwde hij met de evangelisch lutherse
Trijntje Endt, geboren te Zaandam op 20 mei 1832. Na de dood van
haar echtgenoot vertrekt ~ij in oktober 1901 naar de gemeente Den
Haago Het gezin woonde in wijk B 240.
0

Johanna is de oudste van de vier kinderen, die het echtpaar Van
der Wissel kreeg. Op 23 maart 1810 werd Gerard geboren; hij ver
trok op 21 juli 1899 naar Utrechto Joost werd geboren op 19 mei
1811; hij vertrok op 27 juli 1895 naar ·s-Gravenhage. Dorothea,
de jongste werd op 1 april 1813 geboren; zij verliet Capelle op
30 oktober 1895 om naar Wemeldingen te verhuizen"
In het gezin werd veel aan muziek gedaan$ Jo, zoals Johanna ge
noemd \\'erd~ \<l'ilde verder studeren op de piano" Zij kreeg in Rot
terdam les van de uit Warms afkomstige professor Friedrich
GernBheim~ Gernsheim werd op 17 juli 1839 geboren en kreeg zijn
eerste muzieklessen van zi jn moeder. Hij was een !&wonderkind ll ,
dat al op 11 jarige leefttjd optrad als pianospeler 9 violist en
componist@ In 1874 vestigde hij zich te Rotterdam, waar hij optrad
als dirigent en muziekles gaf. Hij leidde Jo op in de zogenaamde
Liszt-methode~ Dit was een methode van piano-Iesgeven~ die was
ontwikkeld door de componist Franz Liszt (1811-1886).
Later kreeg Jo les van Nartha Remmert. Martha Remmert werd in 1853
in Grossschwein in Schlesien geboren~ Zij kreeg eerst priveles en
studeerde vervolgens bij Liszt in Weimar en Boedapest@ Toen zij
achttien was ondernam ze al grote concertreizen door Europa, waar
bij ze als pianiste grote triomfen vierds o Franz Liszt zei van
haar, dat zij als enige onder zijn leerlingen waardig was zijn
methode aan het nageslacht door te geven.
Jo en ïJiarth<'t raakten bevriend met elkaar. Di t had tot gevolg dat
Jo lid werd van het in 1905 te Berlijn door Martha opgerichte
Liszt-Gesellschaft. Dit gezelschap telde onder haar leden ook gro
te componisten als Grieg en Wagner.
In julI 1895 verliet Jo van der \I/i.ssel Capelle aan den IJssel in
verband met haar vertrek naar ItNederlands-Indiëno Zij huwde "met
de handschoen" een officier van het Nederlands-Indische leger, die
als standplaats Padang had il hoofdstad van het gewest Padangse Bo
ven- en Benedenlanden op het eiland Sumatra c Daar aangekomen bleek
echter al gauw dat Jo zich niet thuis voelde in de stijve. zeer
offici~le kring, waarvan de officiersstand deel uitmaakte G Het hu
welijk liep dan ook uit op een scheiding, wat rond de eeuwwisse
ling zeer ongebruikelijk was.
Jo trok naar de hoofdstad Batavia om haar roeping te volgen~ Zij
concerteerde met bekende musici, die Indië bezochten en bouwde mee
aan het indische kunstleven Zij richtte een Liszt-Gezelschap op
in Nederlands-Indië en een pianoschool f waar les gegeven werd vol
gens de LirJzt-methode" Haar medewerkster was Ki tty ,Ament" De door
Jo opgezette piano-opleiding was zo goed. dat een van haar leer
lingen aan het Amsterdams Conservatorium binnen een jaar slaagde
voor het pianodiploma.
ê
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,,' d.", c;!.n:log woedde f vJerd zij - met andere hoogbe
dE; ,Japanse overheersing opgeroepen .. Aan de arm
G::rtz betrad Jo de gevangenis van Bandoeng: on
imlachend@ Lang overleefde ze de harde brits en
sdieet niet~ maar zolang ze daar nog leefde
~on voor haar medegevangenen. Ze overleed
Cl YM0,i. 19456

we:cden bijefmgezoeht uitbrieven en kranten
,?:r.fenis "Iran Johanna van der \irisael ~ die de gemeen
IJssel ontv:LiID' l'an l1wvr" ehr" A& GÖrtz-Poth ..
Jo omstreeks 1938 in InJonesifi kennen. toen zij
eU1;! pianolefJ li.;:,m" Zij 1Jjerd voor Jo een vertrou
tijden V8.li de 'Ii ';/eede '\>Jereldoorlog" Toen haar
het graf van m"vr~ J ~ van der 'Wissel omstreeks
',<,,1; zorgde zi.j voor een ~ symbolische - herbegTafe
te Pandi;'i~ (Bandoemg) ..
::.\HUJH!l1 uit de ·I:.c ehri,jving '.ran mf~vr .. Görtz en uit
:',JL1. Lrat:J.e va:n de g'emeente Capelle aan den IJssel,
Gr-H"H2),~!}i;elijke A:\:e.hiefdienst Rotterdam"
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Ik had ;n grooten meestert
~ k. Jl a,nl)fl{! h.orn erti.l als ki:nd~
In al min meisjesjaren
Was hij mln beste vrind~

tgencot 9

Ik heb In ouden meester.
2.00 ,Jong ,ran hart en geest,
!n heel mijn kunstenaarsleven
Is hIJ ml,in i steun ge\4eest~

Mijn

lieve~

1Jh,n'd

'76

oude meester

;j aar ~

Mocht toch de tijd weer komen,
Die ons brengt tot elkaar!
!Jp TI J..:Le"'!8 t, goeie meester

Blijf nog zoo welgemoed.
Totdat ',.y~ elkaa:t." eens weêrzieno
Het ;':;"'::J, U lang nog goed!

leerling
v.d 0 Wissel*
Op 17 Juli 1915.
':TarlÜtJ8
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VERANTWOORDING BETREFFENDE DE FOTO'S
De foto's op de bladzijden 16, 17, 18 en 21 werden gemaakt
door mevr. Ev.A~ Obbes.
De foto's op blz. 25 bevinden zich in de erfenis van mevr.
J.D. van der Wissel.
De fotocopie van de tekening van A.1. Broere op blz. 23
werd gemaakt van een zwart-wit foto, die zich bevindt in
de verzameling Damsteegt van het Foto-archief van de
gemeente Capelle aan den IJssel.

Aan dit nummer werkten mee:
A.I. Klaver
C. Peters-van der Gouw
P.A. Siepman
Ev.A. Obbes
De druk werd verzorgd door:
A.M.M. Heuvelink en
P.J.C. Weijling van
de Brandweer Capelle aan den IJssel

