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HISTORISCHE VERENIGING
;;

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

UITNODIGING

LEDENVERGADERING

19 april 1988

Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de leden
vergadering op dinsdagavond 19 april 1988, aanvang 20.00 uur
in het bedrijfareetaurant'vanhet Gemeentehuis (gebouw B) aan de
De Linie 5 . " "
Tijdens deze vergad~ring ~al burgemeester drs. L. van Leeuwen
"
beschermheer van onZe ',vereniging worden.
"
De jaarver~aderi:t;lg zal-i.iorden gehouden.' Elders in di,t kwarta.al
blad vindt u het jaar~erslag van de secretaris en de jaàrbàlans
van de penningmeester.
Tot slot zal er een lezing worden gehouden. Daar momenteel nog
niet bekend i~, ~aarover de lezing zal gaan en wie het woord ,zal
voeren, h6'Üdt'à dàt váil ons tegoed tot 19' april.
,,:
Ik hoop dat dit u er niet van zal weerhouden in grote ge'talenaar
de vergadering te komeri~ Wij doen ons best u een interessant pro-'
gramma te bieden.
'.
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RECTIFICATIE
Kwartaalblad 4 1988, bevattende de bladzijden 13 tot en met 26
moet uiteraard zijn nr. 4 1987!
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de heer A~)l. Klaver'(voorzi tter)
Scheldedal 83
2904 HG Capelle aan den IJssel
de heer P.A. Siepman (secretaris en
tijdelijk 'penningme'e'ster) ';~ "
J. de Geusrede: 68
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2901 CS Capel1 e aatl deh IJ sBel
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de heer H.G·; Ge'rritsen '(2e seCr. en '
werkgroep inventa.risatie)
Alkenoord 126 ! .
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2903 XE Capelle aa.nd~:m IJssel
van der Vaart Gzn. (coördinator)
Capels6weg 102
2907 xc Capelle aan den IJsBel
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de heer P.

de heer M. Visser
Olivîer van Noortatraat 14
2901 AS Capelle aan den IJssel

mw. Ev.A. Obbeg (redactie)
Merellaan 99
2903 GB Capelle aan den IJsDel
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JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING CAPELLE AAN DEN IJ$SEL
OVER 1987
Het afgelopen jaar was in meerdere opzichten een goed jaar voor de
vereniging. Het ledental is 6terk_. gestegen ~ het kwartaalb1ad werd
inhoudelijk beter en er werden verschillende activiteiten ontp160id.
-bestuór
A~M,.A.E. d 'Hamecourt-Broekmans gaf ~e kennen dat haat" drukke
werkzaamheden niet toèlieten langet bestuurslid teblijveh.
Als adviseur traden toe dhr. E.J. van der Linden en mw. C. Peters
van der Gouw.

Mw.

-ledenvergaderingen.
.
De ledenvergadering van 29 januari 1987 keurde de 8tatutenwijziling~
zoals die door het bestuur werd voorgesteÜ,goed.
Er werd een diavoorstelling gehouden over d~ historische bebouwin&
aan de 's-Gravenweg door de heren M. Visser en H.G. Gerfltsen.
Op de ledenvergadering van 19 oktober werden de prijzen uitgereikt
aan de winnaars van de puzzel die onderdeel was van de Capelse
Historie Fietstocht.
Vervolgens gaf de heer M. van Raalte, kerkvoogd van de Ned. Herv.
Gemeente, een uiteenzetting over de voorbereiding van de restauratie
van de Dorpskerk. Aansluitend hield de heer M. Visser een
diavertoning over oud-Capelle.
-kwartaalblad
Ret Kwartaalblad bevatte de volgende artikelen:
-De laatste zeilschippers (fam.Snoei) door M. Visser en Ev.A. Obbes.
-Boerderijen langs de 's-Gravenweg door H.G. Gerrit8en.
-Enkele verdwenen politietaken door Ev.A. Obhes.
-Het kleine veer van Capelle aid Ijssel door Ev.A. Obbe.~·
-·'En dan zei vader: "Vooruit, aan de lijn" ", interview met de heer
J.G. de Waardt door C. Peters - van der Gouw •.
-Johanna Dorothea van der Wissel door Ev.A. Obhes.
,

.,....

I"r::'

- verige aktiviteiten
In het voorjaar, op 25 april~ werd een fietstocht gehouden langs
Capelse bezienswaardigheden, waaraan ruim vijftig mensen deelnamen.
Verder werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de Open:"
Monumen~endag, gehouden op 12 september. In de aula van 'de S.G. "De
Glopper~'werd een expositie ingericht over de voormalige Capelse
kastelen, die·veel belangstelling t r o k . ,
De verschillende werkgroepen, o.a. inventarisatie waardévolle
bebouwing, archiefonderzoek en oudheidkamer, zetten hun
werkzaamheden voort.
De secretaris
P. A. Siepman
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V~lENIGING

CAPELLE aid IJSSEL
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SALDO kas
SALDO giro rek. courant
SALDO giro rente rèkenin~
SALDO giro plus rekening
SALDO giro ster rekening
SALDO ABN rekening
SALDO HAHO rekening
HBNTE
.;. CONTRIBUTIES
:Gemeente Capelle voor
geleverde :foto's

KA"'IER VAN KOOPHANDEL
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BIBLIOTHEE~

Onze vereniging heeft een aantal boeken in haar bezit. Zoals u
hieronder kunt zien zijn dat er nog alechts enkele. Het is de! be
doeling ons boekenbezit uit te breiden. Het bestuur wil dit doen
door het aankopen van boeken over Capelle en omgeving~
U kunt ons helpen door z~lkeboeken aan de vereniging te schenken.
Wij proberen een mogelijkheid voor d~ leden te 8cQepp~n de boeken
te raadplegen. Vanuit het bestuur is er mede, daarom overleg over
samenwerking gaande met de leiding van de' Stichting Openbare Bi
bliotheek.,
Tevens werd gesproken over de mogelijkh~id boeken,,4ie de biblio
theek bezit, over de landelijke, regionale ,',en plaa~sep,jke geschie
denis in te zien.' Tijdens het overleg bleek, dat men bij de biblio
theek geen tijd heeft om het boekenbezit op geschiedenisgebied te
inventariseren.
Daar het ons gewenst lijkt dat dit op niet al te lange termijn ge
beurt, zoeken wij ge!nteresseerde leden die in het gebouw van de
bibliotheek het bovengenoemde onderdeel van haar bezit ,willen in
ventariseren. Voelt u hiervoor dan kunt u kontakt opnemen met de
heer P. van der Vaart Gzn., tel. 450.66.50.
Het bestuur zal u via het kwartaalblad op de'hoogte houden van de
vorderingen en van komende aanwinsten van on~e yerenig~ngsbiblio
theek.
Ev.A. Obbee/P~ van der Vaart Gzn.

LIJST VAN HET HUIDIGE BEZIT VAN DE VERENIGINGSBIBLIOTHEEK
.

'.

1/2

Inventaris van de archieven van de Gemeente Capelle aan
den IJssel, 1556-1949 en van dé,archivalia van de Hoge
Heerlijkheid Capelle 1341-1808 t delen I en 11:, door H.
ten Boom; uitgave: Gemeentelijke Archiefdienst Rotter
dam, 1982..
'
..

2

Capelle a~l den IJssel in de tweede helft van de zes
tiende eeuw, 1984.

3
4

Lesbrief: 1574 en Capelle aan den IJssel, 1984.
Capelle 40-45= Het dagelijks leven (betreft de Tweede
Wereldoorlog 1940-1945 in Capelle aan den IJssel), 1985.

5

Herdenkingsbijeenkomst 100 jaar Gereformeerde Kerk Capel
le aan den IJssel op 19 januari 1988: Programma.

6

Uit het duister, 100 jaar kerkgeschiedenis Capelle aan
den IJssel, beschreven door A. de Kievit; uitgave van de
Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel, 1988.
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Kwartaalblad

8

Kwartaalblad 2/3 1987
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Bouwkundig bezit van de stad Schiedam, Rapport van de in
ventarisatie van het bouwkundig bezit van voor 1940 van
Schiedam en Kethel, door R.W. Poels en werkgroepledenj
uitgave: Historische Vereniging Schiedam, 1980.
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4 1987

(A5-formaat, 30 pagina's).
(A4-formaat, blz. 1/12).
(A4-formaat, blz. 13/26).

BIBLIOTHEEK
Onze vereniging heeft een aantal boeken in haar bezit. Zoals u
hieronder kunt zien zijn dat er nog slechts enkele. Het is üe~ be
doeling ons boekenbezit uit te hreiden. Het bestuur wil dit doen
door het aankopen van boeken over Capelle en omgeving~
U kunt ons helpen door zulke boeken aan de vereniging te schenken.
Wij proberen een mogelijkheid voor d~ leden te Bcnepp~n de boeken
te raadplegen. Vanuit het bestuur is er mede. daarom overleg over
samenwerking gaande met de leiding van de . Stichting Openbare Bi
bliotheek.
. ..
Tevens werd geàproken over de mogelijkh~id boeken,4i~ de biblio
theek bezit, over de landelijke, règionale:en plaatselijke geschie
denis in te zien. Tijdens het overleg bleek, dat men bij de biblio
theek geen tijd heeft om het boekenbezit op geschiedenisgebied te
inventariseren.
Daar het ons gewenst lijkt dat dit op niet al te lange termijn ge
beurt, zoeken wij ge!nteresseerde leden die in het gebouw
de
bibliotheek het bovengenoemde onderdeel van haar bezitjwillen in
ventariseren. Voelt u hiervoor dan kunt u kontakt opnemen met de
heer P. van der Vaart Gzn., tel. 450.66.50.

van

Het bestuur zal u via het kwartaalblad opde'hoogte houden van de
vorderingen en van komende aanwinsten van on~e yerenig~ngsbiblio
theek.
Ev.A. Obbes/P. van der Vaart Gzn.
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TWEEDE

MONUMENTENDAG

17

september 1988

Op zaterdag 17 september en de week erna zal de HVC een tentoon
stelling organiseren over slot, sloteilarld en de. opgravingen al-.
daar.p,e heer M. Visser heeft zich belast met het samenstellen van
de tentoonstelling, die zal worden gehouden in het schoolgebouw
van p~s~sBchool Ct Slot. ,Hij is van plan tijdens~e tentoonstelling
diale'~fngen te verzorgen.
,
Wij zoekenmeneen die hem w·illen helpen bij het inrichten en late.r
weer afbreken van de tentoonstelling. Ook zoeken we mensen die s~p
poost willen zijn gedurende de openstellingstijden•
. ,~. "\

.;.

Het.i.s de be do eliJ:.lg. dat het Gevangenhuisje op Monumentendag, net
als vorig jaar, Open is voor het publiek. Wij zoeken mensen die
hier een oogje in het 'zeil willen houden van 10 tot 11 uur ot een
gedeelte v~ die tijd.
De beheerder van de kinderboerderij aan de 's~Gravenweg 327 wil ,de
opkamer in het. ''10oniluis voor publiek openstellen op 11 septemi>~:j:.
Hoewel zijn
hier een oogje in het ze 1 houdt, kan ook zij
best wat hulp gebruiken.

vruuw

Wilt u meedoerlmeldt u dan ilan bij de heer P. van der Vaart Gzn •• ·
tel.450.66.5Ö~
I

100 JAAR KERKGESCHIEDENIS
De redaktie d~ed een vriendelijk (tegelijk dringend) beroep op mij,
Het kostte mij geen moei te daar: posi tief 'op te reag~r-en.
Het betrof de woorden, die ik op 19 januari j.l.tijdenseen
herdenkingssamenkomst sprak bij de aanbieding van hèt boek "Uit het
Duister"..
' .
Wie geinteresseerd is in "100 jaar kerkgeschiedenis Capelle aan den IJssel"
(zoals de ondertitel luidt) zal.ook via het kwartàalblad van dê 11. r:c.
kunnen meelezen en meeleven.
"
Ten overvloede zij ~ög vermeld, dat het boek verkrijgbaar is bij de'
plaatselijke boekhandelaren.
A. de Kievit
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Toen mij gevraagd werd om de geschiedenis van de laatste lbo
jaar van de plaatselijke kerk te beschrijven heb ik twee weken
bedenktijd gevraagd.
De vraag zelf was zeer vererend en ook wel aantrekkelijk.
Ik had reeds eerder het kerkelijk archief ondèr'm~jn beheer
gekregen en kende uit dien hoofde de mogelijkheden en
beperkingen.
Op dat ,laatste zat het natuurlijk vast.
Stelt u zich voor:d~ oudste notulen dateren van 19 januari
1888. Toen werd hier de eerste kerkeraadsvergadering geh~~den
die niét viel ander de jurisdictie van de zogenaamde
"vaderlandse" kerk
':
.
..'
. ,
Maar' wat gebeurde d(3.,arvóór? Hoe kwamen die twee o'uderlingen en
die twee diakenen aan hun ambt? Wie had hen gekozen,benoemd.
bevestigd? En wanneer was dat gebeurd?
Daarvoor moesten andere archieven warden geraadpleegd, n,l~
d~e van de Hervormde gemeente en die van de Gereformeerde
classis Rotterdam.
roen, de toegang tot die~rchieven geen probleem bleekhe~ ik
het verzoek van de kerkeraad als een opdracht beschouwd en
aanvaard.
Dit te meer - en ik zeg dit met enige nadruk - daar· nog nimmer
een boek over kerkgeschiedenis in Capelle aan den Ijssel was
geschreven.
I~ ben dus nu bezig aan een verantwoording.
Tot nog toe was voor het raadplegen van andere archieven geen
speciale aanleiding geweest al lag mij reeds lang een bepaalde
zaak zwaar op de maag.
Het was mij bekend. dat onze kerk uit de Doleantie stamt en
toch werd beweerd - zelfs zwart op wit - dat zij uit
evangelisatie was ontstaan.
Na een diepgaand onderzoek heb ik het antwoord gevonden. De
voorlichting over de Doleantie, die destijds aan de nog
gebonden kerkleden werd gegeven noemde men evangelisatie. De
Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel is dus uit die
bepaalde vorm van evangelisatie ontstaan. Maar laten wij
voortaan daarvoor de term evangelisatie nooit meer gebruiken.
Die heeft bij ons een heel andere inhoud.
,
Ook in eigen archief was heel wat materiaal te verzamelen.
Gelukkig ben ik daarbij gehOlpen door enige broeders die elk
één of meer notulenboeken hebben doorgeworsteld en .di.e . mij zo
wat gégevens konden aanreiken.
Uit die verzamelde gegevens is ook de titel geboren. Ik meende
.e~n' passende titel gevonden te hebben, maar die bleek a·1
, gebruikt' te zijn voor een ander boek.
Een tweede poging kreeg
. wel de' instemming van onze beide predikanten, maar dàt ging
niet' al te enthousiast. Toen ik met een nieuw voqrst'el kwam
n.1. UIT'HET DUISTER sloeg dat meteen aan. Een' toelichting is
vrijwel overbodig. Door schuld en zonde in het duister,
telkens weer. Maar ook iedere keer wêer geroepen ui t.· het
duister.
Een van de eerste documenten was een brief van de hervormde
kerkeraad gericht aan onze eerste ambtsddrsagers .

.
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Daa~in werden zij gemaand zich te houden aan enkele speciaal
aangegeven bijbelteksten. Ik heb die meteen opgeslagen. Maar
er was geen sprake van dat zij gehandeld zouden hebben in
strijd met die teksten.
Lag het op mijn weg in een boek commentaar te leveren op dat
kwalijk hanteren van de bijbel?
,',',
En u weet het, meneer de voorzitter, ik ben naar u toe gekomen
met het plan dat maar over te dragen aan,de vier predikanten
die hier het laatst standen en nu nag in actieve dienst zijn.
U hebt meteen uw medewer'king toegezegd en - 'ç>m uw beeldspraak
te gebruiken - daarmee kon ik de drie andere herders ook over
de dam lakken. Dat theologisch commenta~r vond ,een plaats in
een afzonderlijk hoofdstuk.
.
Nog meer moei te gaf mij het kerkrechtelt:]k aSPt::ct:, '
Onze'E!erste 4 ambtsdragers werden door dek~rker1;läd van de
pl~atselijke ,Hervormde gemeente vervallenvèr)dáard van hun
11dmaatschäp:en dat met verwijzing naar een groot aantal
artikelen va:ndiverse kerkelijke reglementen.
Afgezien van ,de inhoud van die reglemepten was hantering
daarvan niet legitiem omdat de geadre~seerden zich'juist
beriepen op de Dordtse Kerkorde die.~n 181,6 ten, onrechte
buiten werking ,was gesteld. Deze rechtshan.deling kon in dit
boek niet achterwege blijven. Maar wie kan deze analiseren?
Ik heb mij daarvoor tot professor J.Kamphuis gewend. Hij had
eerst wel wat bezwaren en problemen, maar die zijn in goed
overleg opgelost. De nummering van de reglementsartikelen was
'uit de correspondentie wel bekend, maar de tekst daarvan was
in de loop der tijden enige rna 1 en gewij.:pigd . Het heeft mij
flink wat moeite gekost om de in 18J~§ geldende tekst te
achterhalen. Het is gelukt en professor Kamphuis heeft in een
apart hoofdstuk een inzicht, in dezemoêilij kemat''erie gegeven.
De lezers zullen de bijdra'gen van deze 5 theologen zeker op
prij sstellen.
Bij het schrijven van dit bnek heb ik adviezen gekregen van 2
broeders die elk op hun vak~ebie~~n,l. Nederlands en
Geschiedenis waa,rdeyolle opmerkir;j.gen hebben gemaakt. Daarnaast
zijn de diverse drukproeven door enkele gemëebtelèden zeer
nauwkeurig gecorrigeerd. ,
'
In het laatste stadium. kwam rlog naar voren', dat I anders dan ik
aanvankelijk had geschr~yeh, de St.Eli~abethvloed van 1421 net
ons grondgebied heè!t vrijgelaten. Het is maar goed dat wij
hier een historische vereniging hebben die daarbij de vinger
legde.
Ik mag niet onvermeld laten dat ik bij het ,j~hrij ven van di t
boek gebruik kon maken van de computers van mijn jongste zaan
en die van mijn buurman. Wat die ~aatste betreft: zijn vrouw
heeft mij heel wat uurtjes op vele dagen gastvrijheid
verleend.
.
Het geheel werd verfraaid door moOie foto's en een passende
lay-out"
waarvan u binnen in dit boek een ~erantwoording
vindt.
,"
'
Naar verwachting zou het een boek van 150 pagina's worden,
maar door het gebruik'van een ander lettertype kan 'de omvang
warden beperkt tot 120 pagina's.
.
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Hiermede zou mij n verantvlOording aan de kerkeraad klaar zij Tl,
'ware het niet dat er nog een heel belangrijk a~pect bij komt.
Van die kerkreformatie, nu 100 jaar geleden. werd publiek
,verantwoording afgelegd. Dat gebeurde allèreerst aan de
"Koning. dat was WillemIIL Zijn grootvader had in 1816 bij
K.B. de kerkelijke reglementen afgekondigd. Tóen werd de
Ddrdtse kerkorde terzijde geschoven en de binding aan de,3
belijdenisgeschriften losgelaten. Van die overheidsinmenging
maakte men zich nu vrij.
,~,:
Ook werd van deze kerkreformatie kennisgegeven aan de ,'L
plaatselijke overheid. Burgemeester was toen Jhr C. van
Beresteijn.Op die kennisgeving behoefde toen niet te worden
gereageerd.
Die oude correspondentie bracht mij er toe de kerkeraad voor
'te stellen het eerste exemplaar van deze herdenkingsb~ndel aan
de plaatselijke overheid a~n'te bieden en'wel in de perSoon
van burgemeester Van Leeuwen. Dat' gaat straks gebeuren. En
eerlijk gezegd verwachten wij nu wel reaktie.
Mene:er de voorzitter. ik heb mijn taak volbracht.. He hoop dat
dit boek veel lezers krijgt ook onder de jongeren.
160 jaar kerkgeSChiedenis Capelle aan den Ijssel geeft
voldoendeaánknopingspunten, voor nu en later om de grote daden
des Heren te gedenken en te verkondigen;

,
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Capelse kerk druk in
de
.
weer voor restauratIe
,

RN

Capelle aan den lJssel- De op
knapbeurt "van de oude her
vormde dorpskerk zal volgens
het college van kerkvoogden
waarschijnlijk in juni ,beginnen.
De beheerders van de fraaie
kerk - een van de weinige oude
gebouwen die de IJsselgemeente
nog rest - zijn op het ogenblik
druk bezig metde voorbereidin
gen voor de noodzakelijke res
tauratie,
Vooral de muren van de uit 1593
daterende kerk zullen met zachte handen moeten worden aangepakt, zegt secretaris-kerk~
voogd A. Dudok van Heel.
Bouwkundig~ specialisten gaan'
de. muren eerst zorgvuldig on'derzoeken. Van hun huidige
staat zal afhangen op welke wijze de muren bepleisterd worden.
Proefboringen moeten uitwijzen
hoe 'Vochtig de muren precies
zijn. Tijdens de restauratie zullen
de muren een kans krijgen om te'
'ademen' en een hoeveelheid
water te verdampen. Ook het

~&) ~ 2 -
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uitslijpen van de voegen zal een
tijdrovend en nauwkeurig kar
wei zijn, De vulling van de voeg,
wordt tot een bepaalde diepte ge
heei weggeslepen. De steen mQet
uiteraard heel blijven en' gOed
worden schoongemaakt. Naar.
verwachting zal de kerk ten be
hoeve van het uitslijpen' geheel
in de steigers moeten worden ge- .;
zet.
Maar ook het interieur van de
kerk wordt opgeknapt. Wanneer het pleisterwerk binnen
aan de beurt is, zullen het orgel
en de preekstoel keurig in plastic
worden verpakt om de stofscha
de tot 'een minimum te beper
ken. Ondanks deze voorzorgs
maatregelen kan het orgeltoch
nog wel schade oplopen, zegt
Dudok van Heel.
','
Om in deze en andere kosten te
voorzien gaat de Hervormde ge
meente een speciale loterij orga
niseren. Die vindt plaal'> tijdens
,de kerkbàZllr op 26 maart, in het
Hervormde verzorgingstehuis
De Vijverhof aan de Reigerlaan.

NIEU" SBLA VO
lJSSEl-EN. EKSIREEK

1

,

..

". "."

.....

:.~:::.:.~

:.: .::: •..... .. . ..

DINSDAG 26 JANUARI 1988

.. , .

. .. .'Ci.ii~~1if~

.r.

. • Het grootste deel ~an het drieluik, met de afbeelding vaQ~t Capelse slot, bestaat uit 70.000 knopen.·

Cap. I e ontvangt

is

0

isc dieluik

Capelle aan den IJSsel
Een met de hand ge
·,knoopt wandkleed met
drie historische afbeel
dingen bood de Bistori
scl}e Vereniging Capelle
aan den. IJssel' gisteren
het
gemeentebestuur
aan.
Het wollen drieluik, met afbeel
dingen van het vroegere slot van
Capelle, het bijbehorende koets
huis en het dieven- en duiven
huis, is een 0I1vêr\ialst stukje
hiJis'vlijt;' D~' maker, de BO-jarige
PI.J.'PoiJt,:heeft er zes maanden
· a~n ,gewt:rkl. Hel lui.k meI het
· ~1.otallecn: al bestaat uit 70.000
,lqlOpen. t;et ""erk,is ohtworpen
door Poot S buurman, P: van der
Sluis.
"Dit is een heel eigen initiatief
van twee echte Capellenaren,
waarin heel wat tijd i.s geslopt",
aldus voorzitter Auke Klaver
van de Historische Vereniging.
Klaver prees de goede Samen
werkin~ tussen het college van B

cn Wen de Historische Vereni
ging. Verder schetste hij in het

pr.eserveren van historil\che
bouwwerken: "Er wordt wel
eens beweerd dat ditgemeente
bestuur barbaars omspringt met
historische monumenten, maar
vergeet u niet dat tijdens de vorj· .

kort de activiteiten en toekomst
plannen van zijn vereniging. Het
tot stand komen van een oud·
heidsknmer staat nog steeds bo
ge eeuwwisseling de IIlOkcr
von:léln hOllijsljo en er wordt ge
werkt aan een gemeentelijke méér werd gehanteerd dan' nu.
monumentenliJSt. Tevens zijn el' Er'is toen veel verprutst". .
Van Leeuwen prees het werk
plannen voor het eerste jaar
boekje van de HVC. Met enige . van Poot en Van der Sluis. "Dal
trol<; vertelde voorzitter Klaver ir; weer eens cen bewijs d"t oude·
~n veel kunnen presteren. Zij
dat het leden tiJ! in 1987 met vijf
ontplooien nog tal van activitei
tig procent is toegenomen. La
chend, terzijde: "Maar ik mis wel' ten en horen er in onze saniCnle
..
. ving volledig bij".
de burgemeester op die lijst".
Poot,
Nndat hij de wandkleden had Oud-verzekeringsagent
onthuld, die althans voorlopig die nu tachtig is, heeft lot vijf
jaar geleden gewerkt. Hij vertelt
een plaats krijgen in het be
"Toen ik mijli vrouw kleden z.,g
stuursgcdeeltc van het gemeen
tehuis, bedankte burgemeester knopen dacht ik, dat kan ik toch
ook. Ik wilde wat om handen
Van Leeuwen voor het ge
schenk en zei de arbeid van de hebbèn en zo is het begonnen.
Historische Vereniging zeer te Als lid van dé Historische Vere
niging viel toen de keus op de
waarderen.
drie historische gebouwen ".
Barbaars
Poot zei te hopen dat zijn lief
Vai\ het oude slot van Capelle hebberij anderen zal inspireren
staat alleen het dievenhuis nog in hun vrije tijd ook eens een
overeind. De burgemeester zei naald, potlood of penseel ter
een voorstander te zijn van hel hand te nemen.

"Toen de Van Speijkstraat nog als Boezemstraat bekend was,.,"
,,:'

Er zullen niet zo heel veel Capellenaren zijn die zich dat nog
herinneren. Twee mensen weten echter nog heel goed hoe moei.lijk
begaanbaar de I30ezemstraat was: "duivenminnaar" Klaas Trouwborst
en zijn vrouw.

De Boezemstraat,
Het echtpaar woont nu ann de Coen Botrede, maar beide echtelieden
,. zijn gehoren in de Boezemstraat, IIToen was er tussen de twee rijen
huizen die samen de Boezemstraat vormden, nog geen bestr~ting,
..~,;, Er was een sloot en vooral: modder, ontzettend veel moddér.
Langs de voorkant va~ de huizen was wel een:looppad, maa~ aan de ach
terkant moest je vlak langs .de huizen lopen. ,Het was er iotn baggeri,
troep, clat we. als we naar dé dijk .liepen, onze klompen aanhielden
tot we op de dijk wa.ren. Daar trokken we dan schoenen aan ti •
De heer Trouwborst verhuisde al op jeugdige leeftijd naar de
Nijverheidsstraat, rnaar mevrouw zou tot haa,r huwelijk in '(je· Boezem
straat blijven wonen~'
.
Duiven,
De va.df'r va.n Klaas Trouwborst hield al duiven. echter niEt~~ met het
doel ze te laten vliegen. Zoon Klaas, in 1~07 als een van de negen
kinderen geb6ren. was vijfenzestig jaar geleden m~de~oprich1er van
de eerste duivenhoudersvereniging "De Reisduif", een vereniging van
zogenaamde zaterdagvliegers, Caf6baas V.d. Adel bracht de d4iven
die aan een wedstrijd meededen met paard en wagen naar het station
van Capelle. Per trein \"erden de dieren naRr de losplaats ·v~rvoerd.
Dat kon Woerden zijn. maar~ok Oldenz~al of zelfs Roode5ch6~I,
Naar het buitenla~d &ing men in die tijd nog niet.
.
Na het lossen was het voor de eigenaars een kwestie van gespannen
afwachten, wiens duif als eerste in het hok zou terugkeren;.
Als het zover was. ~nel~en de duivenhouders naar het caf~ van V,d.
Adel waar de~klok ~t6nd) bege~en die.in Capelle-Dorp ~obn~~n, mochten
op de fiets komen; de m~d~dingers uit Capelle-West moés~e~-lopen,
Dit alles omwille van de eerlijke concurrentie,
Nieuwe verenigingen.
Toen een aantal verenigingsleden de voorkeur gaf aan het vliegen
op zondag, splitste !lDe Reisduif" zich op in twee verenigingen.
De nieuwe club noemde zich "De Snelvlieger" met als domicilie het
café van Noorlander aan de Nijverheidsstraat. Klaas Trouwborst
was er vijftig jaar lid van. tot de vereniging moest uitwijken naar
de Alexanderpolder. Met moeite nam hij afscheid van "De Sn~lvlieger"
om lid te worden van de inmiddels opgerichte vereniging "Dë,'Luchtbode lt ,
Deze was voor hem gemakkelijker bereikbaar,
".
Nog steeds is hij enthousiast als hij vertelt over dedui.eh, over
het keurrneesterschap dat hij jarenlang uitoefende en over 'd~ prach
tige prijzen die hij gewonnen heeft. Samen met zijn zoon ve*zorgt
hij nog iedere dag zijn dieren. Zeker in het voorjaar is dat een
tijdrovende bezigheid: de eieren komen nu uit en de dieren hebben
veel verzorging nodig. De heren Trouwborst hebben het graa.g"voor hun
hobby over, Mevrouw Trouwborst drukt het kernachtig uit: !'o:'~loof mij
maar, als ze eenmaal de ~iekte hebben die tiduiven houdentl:h~et,
is er geen dokter di~ hen ,nog kan genezenlt.;~
':,'

. ,Met dank aan de heer en mevrouw Trouwborst,
Carola Peters

.. . ,
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Toen ·de Van Speijlcstraa.t ~:()i7 a!.~ Boezcms!~raat bekend was,
Toen bouwde da.ar een ieder m,flor naar hartelust wat raak.
Want in die straat cl'Jat' t:loonáen vele duit'enminnaars,
D~t$ werd het op den dUNT éen uitgebreide duivenzaak.
't Begon nattmrlijk, rJ.(J.i is hee; goed te begTijpen,
Met d' eigen bo'uw t;,;;n 't ait{N~eTste dnivp.nhok.
De duivensport nam toe i7S omvang mot men kreeg %0
De wedstrijdvl1,:,chten l"fl.ei: de weliJek~nde duivenklok.
Van lieverlee ging ook de btmrman . ot"wen,
En buurmans buurman, die 1":og Tue' "aan duiven deed",
Kreeg ook de duiver·~oort.s, koch~ daivzn en moest dan weer
Gaan zorgen VOOT een !~!)k cJa.t niet V"O, d.' andere onder deed.
Zo reeS dao:r Gchter !Joezem.stra'.:~_e h i:tenblokken
Een wallT cong~;:J'it(:raat van dt,i'Jcnhtti=en. ?ût de grond,
Die stuk voor stuk bevo!li:t :fijlt door de schoonste duiven,
Die met mooi weeî .:.oor.'t wijlLe luchtnl.im v/ie-gen in het rond.
Het kostte ve.st 1,00r l}(!: ~ ë '.-ive-ilspor liefhebbers
Veel offers orr~ ul1.n deze dure 8j.'OTt te kunnen doen.
Doch als d€ d-uiv",n dlhl r,iûc.r mcchten uit gc-.cn 'vliegen,
Dan werd het st/udc weer feest ir. 't duiver.sports(?izoen.
Geen buurman mn. /les b~u.,.."ta!p buuT;"nan kon he:: laten
Om zelf cok ni~t Wlt. ~t!i1;e~ in te sll1.an,
Waarvoor dan w~d gebouwl e·~"rr. u1!.iv hok;paleisje;
Och ;a, zo zar het zéker ~::'''ch <.oeI zijn. gegaan.
't Gevolg 'Vlm 't houden dez:·::-r 81Lper-dieTcn we7d een "vliegwijk"
Waar-achter men met recht geen been kon staan.
Het achterpad vJerd nog versierd door 't veel besproken stootje,
Waardoor men 't <!1Lifje moest berei/cen langs een ware "modderlaa.n",

Na een beslu.it van d;) Cape~se l'roede Vo.adren,
WOTdt h~er tttL grondig veroetering gebracht;
Langs d' oude eloot, nv, tot Je ,'lal verbeterd,
Is zelfs een soorterhent van ")/!?1delpaà gedacht,
Zodat TW, ook. de Bo, :~i:JmstTCl1t1ie c1uivemninnaa'$
Met veel ge'!Yl4k la.ngs aHe hokken k~mnel'L yam"

En wellicht :den de doffer-minnaa'rs van de duiven
De nieuwe toestand uit de b.::ht met wetgenoege.n aan:
Want ook van elders·ku"nen 11;: de duivensportliefhebbers
De .s.;hone du.iuen in Hun v.ime agt.'erbtijve'.1 gaan beziell,
WaardooT men 'Vóór ter.tool"...stetlingero. of vluchten
.
Kan radtm.welict schoonste chl.cif een acht krijgt of een hen.
Maar daar 'Ut pad gemc:aki: i.s voor de: d!Aiver.menten,
Vetwaûli'en wij, dat ~n cmks 't Iwidig tijd'lijk ong€rief.
Zij 't wet/oe 'Van de gemeente zuIlen Hleten te waarderen,
Wat dan weer cIdmineert in pTima zorg voor duif.1l!stief.
.~

..

":

Uit:

Foto~a~chief

Capelle aan den IJssel

D.

_,

INHOUD

21
21
21

., Ui tnodiging ledenvergadering 19 april 1988
Rectificatie
Adressen bestuursleden
. Jaarverslag 1987

28

"Jaarbalans 1987

29

.

.

Bibliotheek

}O

Lijst huidig bezit verenigingsbibliotheek

30

.. Tweede

mo~umentendag

17 september 1981

31

,100 jaar':kerkgeschiedenis

}1

34·

Oapelse kerk druk in de weer voor restauratie

35
Toen de Van Speykatraat nog als Boezemstraat bekend was ••• 36
Duivenhokken achter de Van Speykstraat
31
Capelle ontvangt historisch drieluik

Inhoud

38

......

,

.
.:,;

",

'.

Aan dit nummer werkten mee:
A. de Kievit
C. Peters-van der Gouw
P.A. Siepman

Ev.A. Obbes
P. van der Vaart Gzn.
Druk: Ev.A. Obbes

:.

