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OPEN MONUMENTENDAG 

Het doel van de Open Monumentendag is belangstelling te wekken 
voor monumenten, en dc zorg ervoor onder de aandacht te brengen 
van het publiek 
Het oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstige initiatief is voor het eerst 
in ons land overgenomen iu 1987. Inmiddels volgen 35 Europese landen 
dit Franse voorbeeld. Open Monumentendag wordt dit jaar in 365 
Nederlandse gemeenten gchoudcn. 

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 1998 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Zaterdag 12 september a.S. wordt in onze gemeente van 10.00 tot 16.00 
uur voor de twaalfde achtereenvolgende maal Open Monumentendag 
gehouden. In het Historisch Museum aan de Bermweg 13 zijn 
programma's, folders en inlichtingen verkrijgbaar. 
Vele historische gebouwen in Capelle aan den IJssel uit de 16e en 17e 
eeuw zijn helaas verloren gegaan. Slechts schilderijen en afbeeldingen 
herinneren aan een periode, waarin deze gebouwen Capelle nog 
sierden. Toch zijn er gelukkig nog enkele historische beziens
waardigheden, die de tand des tijds hebben doorstaan. 

GEVANGENIruISJE 
Het Gevangenhuisje aan de Rozenburcht dateert uit de 16e eeuwen is 
het laatste overblijfsel van het vroegere slot van Capelle. Dit kleine 
gebouw herinnert aan de rijke geschiedenis, waarin het gebied rond 
het Slot zelfs eigen rechtspraak had. In dit gebouw heeft de Historische 
Vereniging Capelle aan den IJssel een expositie ingericht over de 
"Oude Plaats" in Capelle aan den IJssel. 

JAN ANNE BEIJERINCKGEMAAL 
Dit poldergemaal aan de Bermweg 13-15 werd in 1868 gebouwd. Het 
werd een jaar later in gebruik genomen om de plas tussen Rotterdam 
en Nieuwerkerk aan den IJssel droog te maken. Oorspronkelijk was 
het een stoomgemaal. De huidige elektrische installatie dateert uit 
1927. Sinds 1990 wordt de bemaling van dc polder geregeld vanuit 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Speciaal voor deze gelegenheid wordt het Beijcrinckgemaal in werking 
gesteld. Bovendien wordt in dit gemaal ecn dia- cu videopresentatie 
getoond over het gemaal en over de waterhuishouding van de Prins 

Alexanderpolder . 

HISTORISCH MUSEUM 
In het Historisch Museum, eveneens gevestigd aan de Bermweg 13, is 
een tentoonstelling ingericht met als thema: "Steengoed". Deze 
tentoonstelling staat geheel in het teken van historische bouwmaterialen 
en de zorg daarvoor. Vele historische gereedschappen en 
bouwmaterialen van glas, hout, steen en ijzer zijn hier tentoongesteld. 
Deze materialen zijn tezamen met de vereiste techniek en vakmanschap 
onontbeerlijk om historische gebouwen weer in hun originele staat 
terug te brengen. 
Daarnaast is in het museum een aantal vitrines ingericht met cultuur
historische voorwerpen uit de Molukken. Deze expositie wordt 
gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Molukse 
gemeenschap in Capelle aan den IJssel. 

DORPSKERK 
In de oude kern van onze gemeente domineert de Dorpskerk uit 1593 
van de Nederduits Hervormde Gemeente. De kerk bestaat uit een 
éénbeukig schip en een smaller vijfzijdig gesloten koor, overdekt door 
tongewelven met trekbalken. In het schitterende interieur is onder 
meer de 17e eeuwse eikenhouten preekstoel en een tiengeboden-bord 
met omlijstingen en fronten uit 1656 te bewonderen. Ter gelegenheid 
van deze dag wordt het orgel bespeeld. Bovendien is in het koor van de 
kerk een kleine expositie ingericht over de restauratie van deze kerk. 

REGENTENKAMER 
In het gebouw van de Capelse Muziekschool aan de Dorpsstraat 164 is 
de Regentenkamer op de eerste verdieping voor het publiek 
opengesteld. Hierin zijn de bezittingen te zien van Anna Maria van 
Cappellen en haar man Johannes Nolen, de vroegere opdrachtgevers 
van de Van Cappellen Stichting, waaraan dit gebouw uit 1896 thans 
nog haar naam ontleent. Vroeger werd dit gebouw gebruikt als 
huisvesting van bejaarde mannen en vrouwen. 

RONDVAART MET DRIE OUDE ZEILSCHEPEN 
Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat 
199/201 kunnen belangstellenden een rondvaart maken over de 
Hollandsche IJssel met de volgende schepen: 
"Zeldenrust" , een paviljoenstjalk uit 1914 met een lengte van bijna 
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23 meter. Dit fraai gerestaureerde schip diende 
vroeger voor het vervoer van zand en grind". 

"De Onderneming", een hasselteraak uit 1914 met een lengte van ruim 
21 meter en een breedte van bijna 4,50 meter. Dit 
schip werd in Dedemsvaart gebouwd en vervoerde 
vroeger zand, grind, stenen en dakpannen in de 
provincies Overijssel, Drenthe, .Groningen en 
Friesland. Thans doet het dienst als woon/ 
recreatieschip, is volledig gerestaureerd en 
opgenomen in het scheepsregister van de landelijke 
vereniging tot behoud van varende monumenten. 

"Nooit Volmaakt", een dektjalk uit 1908.
 
Vanwege de aansprakelijkheid kunnen kinderen, jonger dan 12 jaar,
 
slechts onder begeleiding van volwassenen een vaartocht maken.
 

FIETSTOCHT
 
De Historische Vereniging heeft een fietsroute gemaakt, waarin alle
 
historische gebouwen zijn opgenomen, die ter gelegenheid van Open
 
Monumentendag zijn opengesteld.
 
Deze fietsroute is in het Historisch Museum gratis verkrijgbaar.
 

BUSTOCHT
 
Speciaal op deze dag rijdt van 11.00 tot 15.00 uur een touringcar
 
regelmatig langs de Capelse monumenten. Geinteresseerden kunnen bij
 
alle opengestelde monumenten instappen om een rondrit te maken.
 
Tijdens de rit geeft een gids toelichting op de bezienswaardigheden.
 

Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel leggen
 
de schepen tijdens hun rondvaart ook aan op de andere IJsseloever
 
(vlak bij de molen "de Schelvenaer"). Vanaf deze molen rijdt gratis een
 
Oldtimerbus naar de verschillende monumenten in Krimpen aan den
 
IJssel. Deze bus, merk Saurer, werd oorspronkelijk gebruikt als
 
Zwitserse postbus.
 

JAN ANNE BEIJERINCKGEMAAL 

In 1859 stelde de hoofdingenieur-directeur van het district Zuid
Holland), Jan Anne Beijerinck, een droogmakingsplan op voor de 
"kleine plassen in Schieland", waarvan de latere Prins Alexanderpolder 
er één was. De plassen waren in de loop der tijden door het steken en 
baggeren van turf ontstaan. Eind 1862 werd het besluit genomen het 
werk voor gemeenschappelijke rekening van rijk en provincie te doen 
uitvoeren. Het duurde nog tot in 1864 voor men met de uitvoering van 
het werk kon gaan beginnen. De loop van de ringvaart, ringsloot, 
ringdijk en een uitwateringskanaal naar Kralingseveer werden uitgezet 
en in mei 1865 werden de bescheiden voor de onteigening van het 
gebied van de nieuwe polder bij de regering ingediend. 

Men begon met het maken van een afwateringskanaal naar 
Kralingseveer. Daarbij behoorden de aanleg van een houten brug in de 
's-Gravenweg, die nog lang de verbindingsweg van Rotterdam met 
Gouda en Utrecht zou zijn, en een spoorbrug in het tracé van de 
Rhijnspoorweg naar Rotterdam, die nog niet in dienst was maar wel in 
aanleg was genomen. Deze lijn zou op 1 mei 1866 geopend worden: er 
was dus haast bij. Alleen in de 's-Gravenweg is ter plaatse nog een 
brug aanwezig, hoewel het afvoerkanaal zijn functies heeft verloren en 
gedeeltelijk dichtgegooid is. Daarna volgde de aanleg van de ringdijk, 
de ringvaart en de ringsloot. De ringdijk kreeg een totale lengte van 
24,5 km. Om de dijk niet onnodig te belasten legde men de weg langs 
de ringvaart niet over de kruin van de dijk. Hij werd als Bermweg op 
polderniveau aangelegd; hij voert in Capelle aan den IJssel en 
Nieuwerkerk aan den IJssel nog tot de huidige dag die naam. Slechts 
ter plaatse van de drie benedengemalen is een stuk over de dijk 
aangelegd om een brug over de tochtsloot uit te sparen. In 
Kralingseveer werd een bovengemaal gebouwd. 
Het Jan Anne Beijerinckgemaal is één van de drie zogenaamde onder
of benedengemalen. Op 27 juni 1867 werd het gebouw voor het 
vijzelgemaal aanbesteed. Voor dit gemaal werd een bestek voor de 
stoommachine en de ketels opgesteld, dat niet de vijzels zelf omvatte. 
In oktober 1868 kreeg het vijzelgemaal ter ere van de opsteller van het 
droogmakingsplan en voorvechter van het vijzelwerktuig de naam van 
Jan Anne Beijerinck. Het gemaal werd in oktober 1869 in bedrijf 
gesteld voor het afmalen. 
In 1873 werd een polderreglement opgesteld voor de polder, die bij 
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kabinetsschrijven van 31 mei 1873 toestemming had ontvangen zich 
Polder Prins Alexander te mogen noemen. In de loop van dit jaar viel 
steeds meer land droog en moeizaam werden de tochtsloten uitgediept 
en de kavel- en heinsloten aangelegd. In 1874 werd de polder verder 
afgewerkt. Bij de droogmaking werden ongeveer 7 miljoen turven 
geproduceerd. In april en mei 1874 kon voor het Capelse grondgebied 
tot verkoop van de grond worden overgegaan. 
In 1899 werd het vijzelgemaal in een centrifugaal gemaal veranderd. 
Voor de nieuwe indeling van het gebouw moest het tot de fundamenten 
worden afgebroken. Het werd in dezelfde stijl, maar met geheel 
gewijzigd plan herbouwd. In het gebouw kwamen twee verticale 
compoundmachines met condensor, elk direct gekoppeld aan een 
centrifugaalpomp met dichte waaiers. 
In 1927 volgde een totale reconstructie, waarbij definitief van de stoom 
werd afgestapt. Er kwamen 2 centrifugaalpompen met tandwielkasten 
en electromotoren. De oplevering vond in maart 1928 plaats. 
Op 1 januari 1974 is de Polder Prins Alexander ontpolderd en wordt 
het waterstaatkundig beheer met alles wat daaraan vastzit, direct door 
het hoogheemraadschap van Schieland verricht. Sinds 1990 wordt de 
bemaling van de polder geregeld vanuit een nieuw gemaal in 
Nieuwerkerk aan den IJssel, dat is voorzien van drie pompen. Dit 
gemaal vervangt de drie oorspronkelijke ondergemalen. 

Verbouwing en renovatie J.A.Beijerinck-gemaal 

FIETSROUTE DOOR HISTORISCH CAPELLE 

Bij het verlaten van het Historisch Museum, dat is gevestigd in het 
J.A.Beijerinck-gemaal (in 1968-1869 gebouwd om de Prins 
Alexanderpolder droog te malen), rechtsaf naar het fietspad, links over 
de brug en dan linksaf het asfaltpad aan de overkant van de Ringvaart 
inslaan. Rechts krijgt men al spoedig de weilanden van het al voor 
1156 ontgonnen "oude land" in zicht. Op de T-kruising rechtsaf. 
Vervolgens bij verschillende stoplichten rechtdoor. Langs het 
metrostation (het met elzen beplante zgn Oude Laantje aan de 
overkant van de weg is de oude Slotlaan) . 
Rechtdoor blijven gaan. Voorbij de rotonde voert een lange oprit 
omhoog naar Schielands Hoge Zeedijk. Rechts hiervan staat, wat 
verscholen in het struikgewas, één van de aardigste monumenten van 
Capelle, het Dief- en Duifhuisje uit ca 1600. Hierin is het kleinste 
museum van Nederland gevestigd, dat iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend is van 13.00 tot 16.00 uur. 

Het Dief- en Duifhuisje voor de renovatie 
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Op de dijk linksaf; men kijkt dan links neer op de dubbele 
omgrachting van het Slot. Eveneens binnendijks (Dorpsstraat 3) de 
kapitale villa van een 1ge eeuwse steenbakker en daarachter aan de 
Raadhuisstraat, schuilgaand achter leilinden, een nog ouder gebouw 
met vensterluiken. 
De dijk blijven volgen, langs nr.151 het kantoorpand van een 
voormalige scheepswerf met fraaie glas-in-loodramen. Men kijkt steeds 
over de rivier uit op de molen "De Schelvenaer" en het torentje van de 
Hervormde kerk in Krimpen. In het oude rivierdorp Capelle aan de 
rivierkant 18e eeuwse huizen op de nummers 140, 146, 150, 158 en 160 
en op nr.164 de Van Cappellenstichting, oorspronkelijk een oudeman
nenhuis, gesticht door een kinderloos echtpaar. De regentenkamer 
hiervan gaat maar eenmaal per jaar open, op monumentendag in 
september. Achter nr. 166 nog een gedeelte van de boerderij van de 
stichters met een levensboom boven de deur. 
Binnendijks de monumentale Dorpskerk, na de verwoesting door de 
Watergeuzen in 1574 in laat-gotische stijl herbouwd. 
De dijk verder volgen, langs het Veerhuis en tussen midden 18e en 
vroeg 1ge eeuwse dijkboerderijen door (nrs.178, 215-217). 

18e eeuwse huizen in de Dorpsstraat 

Na een	 grote boog om de voormalige zelling van de steenbakkerij de 
Kouwenhoek heen, komt men weer dicht bij de rivier. Hier staat op 
een fraai uitzichtspunt een dukdalf ter herinnering aan het doorsteken 
van de dijken in 1574 onder de persoonlijke leiding van Willem van 
Oranje. Het ondergelopen land maakte het mogelijk Leiden te 
ontzetten. De Groenedijk blijven volgen tot in de Nieuwerkerkse 
buurtschap Ver-Hitland. Hier linksaf de Ouderkerkse Laan inslaan en 
blijven volgen door het golfterrein heen. 
Bij de	 drukke verkeersweg (die is aangelegd op het tracé van de 
Rhijnspoorweg uit 1855) rechtsaf het fietspad volgen tot de 'st	 Gravenweg. Hier linksaf en via de verkeerslichten de 's-Gravenweg 
volgen in de richting Capelle aan den IJssel. Na het bruggetje rechts 1	 op nummer 8 de boerderij Nooitgedagt. Hier is de Nieuwerkerkse 
Oudheidkamer gevestigd (zeer de moeite waard). 
Even verderop staat weer op Capels grondgebied de herberg "De 
Roode Leeuw" met gevelsteen Anno 1735. Tot 1970 stond hier aan de 
overkant van de 's-Gravenweg, eeuwenlang de verbindingsweg tussen 
Rotterdam en Gouda, een zeer oud tolhuisje. 
De 's-Gravenweg verder blijven volgen. Aan de rechterkant vele 
historische boerderijen op de nummers 347, 327, 325, 219 en 101. Bij 
het fietspad langs de volkstuinen en de metrobaan volgen. Men komt 
dan weer uit op Bermweg 13, het Capels Historisch Museum, dat 
iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 is geopend. 

r 
t 

Het J.A.Beijerinck-gemaal met het Historisch Museum 
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DE DORPSKERK VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Capelle, thans de woonplaats van ruim 60.000 mensen, "begon" vele 
eeuwen geleden met een kapel op de plaats waar nu de Dorpskerk 
staat. Deze kapel gaf Capelle zijn naam: "Capel optie Usel". 
De oudste scherven, die bij opgravingen zijn gevonden, dateren uit de 
twaalfde eeuwen de naam van de plaatselijke heer uit die tijd is zelfs 
bekend; Maurinus de Ysela (van Ussel) trad in 1156 namelijk op als 
getuige in een oorkonde van de Hollandse graaf. Het enige stenen 
gebouw in het dorp IJseIe was de tufstenen kerk, die aan de overzijde 
van de Hollandsche IJssel stond en waarvan in de huidige dorpskerk 
van Ouderkerk nog resten te zien zijn. Van de oorsponkelijke kapel is 
niets meer over, die zal waarschijnlijk van hout zijn geweest. 

Op de plaats van de Capelse dorpskerk werd de Sint Nicolaaskerk 
gebouwd. Deze was in gotische stijl gebouwd en brandde in 1574 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog tot de grond toe af. In deze oorlog 
werd niet alleen gestreden tegen de Spaanse overheersers, maar 
woedde eveneens een felle strijd tussen de aanhangers van de 
traditionele Rooms-katholieke leer en de "nieuwe" leer, de Protestants
christelijke. De laatste pastoor van de Sint Nicolaaskerk is 
waarschijnlijk Huych Claes geweest. 
Op dezelfde plaats werd bijna 20 jaar later een nieuwe, protestantse 
kerk gebouwd, die in 1593 in gebruik werd genomen. In datzelfde jaar 
werd Petrus Johannis Schrijver officieel bevestigd als eerste predikant. 
In september 1677 werden in deze kerk Arij Pietersz. Visser, 
zalmvisser van beroep, en Marijtje Krijnen de Haes door dominee 
Adrianus de Buck in de echt verbonden. Zij waren de voorouders van 
Maarten Visser, amateur-historicus van Capelle. 

Niet alle delen van de Dorpskerk dateren uit 1593. Zo werd het koor 
er pas in 1665 aan toegevoegd. De huidige toren, met achtkantige spits, 
werd in 1806 gebouwd ter vervanging van de oude toren die wegens 
bouwvalligheid moest worden afgebroken. Het uurwerk in de toren is 
in de loop der eeuwen meermalen vernieuwd. Het eerste uurwerk werd 
in 1608 aangebracht door Jorijs Jacobszoon en kostte toen f.147,00. 
Het huidige uurwerk dateert van 1925 en zal waarschijnlijk meer 
hebben gekost. 
De luidklok van ca 1.000 kg is echter nog dezelfde als die in 1607 werd 
geleverd door klokkengieter Willem Wegemans uit Gouda. Na in 1943 

door de Duitse bezetter te zijn geroofd, werd hij na de oorlog
 
teruggevonden en weer op zijn plaats aangebracht.
 
Een aardige bijzonderheid is dat de kerktoren in vroeger eeuwen plaats
 
bood aan de gemeentelijke brandspuit en soms zelfs dienst deed als
 
gevangenen-bewaarplaats.
 

Een aantal echt waardevolle dingen van de Dorpskerk zijn in de loop
 
van de tijd verloren gegaan. Zo werden bij de bouw van de kerk en
 
later nogeens bij de bouw van het koor, gebrandschilderde ramen
 
aangebracht. Blijkens de geschriften verkeerden deze in 1797 al in zeer
 
slechte staat. Het enige dat ervan bewaard is gebleven, is een gedichtje
 
dat één der glasschilders, Dirk Jansen, in 1665 op het raam had
 
aangebracht: 

Voor jaaren agtmaal agt en agt, 
In 't bloeijen van mijn eerste kracht, 
Als dees kerk eerst rees uit den asch, 
Vereerde ik ze met een glas;
 
Nu doe ik weer gelijk als voor,
 
Tot cieraad van het nieuwste choor;
 
Voords wacht ik 't huis, dat vastgemaakt,
 
'Twelk zonder handen is gemaakt.
 

Nederduits Hervormde Dorpskerk 
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Niet al het oude is verloren gegaan. Opvallend in het koor is het 
prachtige, gerestaureerde bord uit 1656, waarop "door den 
bekwaamen Penseelschrijver Roos de Wet des Heeren ("De Tien 
Geboden" is geschilderd." Het bord werd aan de kerk geschonken door 
Adriaantje Zeeuw. In 1880 werd het bord in het stookhok van de kerk 
opgeslagen, blijkbaar met de bedoeling het te verbranden. Bij de 
restauratie van 1960 werd het teruggevonden en zeer vakkundig in zijn 
oude staat teruggebracht. 
Vermeldenswaard is zeker ook het prachtige, door de orgelbouwers 
Van Dam uit Leeuwarden gebouwde orgel, dat in 1904 in de kerk 
geplaatst werd. Door vier generaties Van Dam werden in Nederland 
niet minder dan vijfhonderd orgels gebouwd, waaronder het Capelse 
mechanische sleepladenorgel. Toen in 1926 de achterkleinzoon van de 
oprichter, Pieter van Dam, overleed, kwam er een einde aan het 
bestaan van het bijna 150 jaar oude bedrijf. 
Tijdens de restauratie van de kerk rond 1960 werden, naar de smaak 
van de tijd, enige registers gewijzigd. Na die restauratie leed het orgel 
zodanig onder de invloed van de kerkverwarming, dat het tijdens de 
wintermaanden praktisch onbespeelbaar werd. In de periode 1974-1977 
onderging het orgel een restauratie, die in de eerste plaats het 
teclmisch herstel beoogde. Tevens werd deze restauratie aangegrepen 
om het instrument in klankzuiverheid te herstellen en in de stijl van 
1904 terug te brengen. In 1989 kreeg het orgel, tijdens de restauratie 
van de kerk, een opknapbeurt en werd uitgebreid met een pedaal
klavierkoppel. 
De oorspronkelijke preekstoel uit 1593 is in 1880 verloren gegaan. De 
beide preekstoelen die thans in de kerk staan, passen met hun kunstig 
houtsnijwerk prachtig in het interieur van de Dorpskerk, maar hebben 
oorspronkelijk elders dienst gedaan. De hoofdkansel, met als 
bijzonderheden links een kaars en rechts een zandloper, is ca 350 jaar 
oud en afkomstig uit de kerk in Sirjansland, die na de stormvloed van 
1953 moest worden afgebroken. De hulpkansel is ca 125 jaar oud en 
heeft ooit gestaan in een kerk bij Baume in Frankrijk. 
Het zilveren avondmaalsstel dateert uit de vorige eeuw. 
Let, als u de kerk bezoekt, ook eens op de prachtige koperen kaarsen
kronen en het antieke schilderij met de voorstelling van Simson, die de 
deuren van de stad Gaza naar de top van de berg tegenover Hebron 
draagt. 
In de muren zijn 3 historische gedenkstenen gemetseld. 
Bij de toegangsdeur naar de kerk, vanuit het kerkelijk centrum, staat 

een zeer antieke loodzware offerkist welke, volgens overlevering, nog 
afkomstig zou zijn uit de oorspronkelijke Sint Nicolaaskerk. 

Voor het samenstellen van het bovenstaande artikel hebben wij gebruik 
gemaakt van een brochure van de Kerkvoogdij van de Nederlands 
Hervormde Kerk te Capelle aan den lissel 
en een in de Havenloods in 1987 verschenen artikel. 

TENTOONSTELLINGSAGENDA 

In het Historisch Museum op 12, 19 en 16 september:
 
"Steengoed"
 
"40 jaar Zuid-Mollukkers in Capelle" en
 
"100 jaar Wilhelmina" .
 
In het Dief- en Duifhuis op 12 september en 3 oktober:
 
"De Oude Plaats"
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BEROEMDE IJSSELSTEENTJES 

De IJsselsteentjes, die in de open "veldovens" werden gebakken, zijn 
beroemd. Niet voor niets, want de toepassingsmogelijkheden waren 
haast oneindig. Wat werd er nu precies in die ovens gemaakt en hoe 
ging dat proces in zijn werk? 

Uit de oude veldovens kwamen allerlei soorten stenen, zowel 
ongebakken aIs versmolten. Daarop is met name het spreekwoord van 
toepassing "wie het dichtst bij het vuur zit warmt zich het best". In één 
oven werden 22 soorten stenen gevormd. Na het bakken vond de 
sortering plaats naar hardheid, want hoe dichter de "steen" bij de 
vuurhaard werd geplaatst, hoe harder hij werd. Dat sorteren was 
vakwerk en werd gedaan door mensen die van jongs af aan in de 
steenbakkerijen werkten. 
Voor het metselen van gebouwen werd de klinkerhard gebakken steen 
gebruikt om het vocht te weren. De hardgebakken stenen werden voor 
de buitenmuren gebruikt en de zachtere voor de binnenmuren. Een 
"halfgare" verweert snel en bij vorst vallen er stukken af. Omdat de 
mussen er ook wel aan pikken, worden ze wel als "mussenpikkers" 
betiteld. 
Zijn de industrieel gemaakte stenen allemaal eender, aan de 
handvormstenen uit de veldovens zitten tal van interessante kanten. De 
pas gevormde stenen werden op droogbanen gedroogd. Na een paar 
dagen "plat", werden ze op de zijkant gezet om verder te drogen. Deze 
handeling werd het "omzetten" genoemd en daarbij kwamen 
vingerafdrukken op de steen, vaak van kinderen want die vormden 
een groot deel van de arbeidskrachten. 

KARRESTOEP 
In die oude IJsselsteentjes is een merkwaardige structuur te zien, die is 
ontstaan doordat de klei direct na het afsteken (in de Ijssel) in de 
steenvormen werd gedrukt. De klei was niet soepel gemaakt met het 
gevolg dat je in zo'n steentje een sterke rimpeling ziet. Pas later groef 
men die klei af om op de zellingen te laten "besterven". Na op een dam 
te zijn gekneed werden ze door een "karrestoep" binnendijks gebracht. 
Stenen van de zo verwerkte klei geven een gelijkmatiger structuur te 
zien en er zitten minder luchtbellen in. 

De vuren in de veldovens werden gestookt door gaten in de bijzonder 

dikke muren: de vuurmonden. De stenen werden vlak bij deze 
steenmonden zo heet, dat zelfs de asresten brandden. Was de vorm 
nog redelijk, dan werden ze voor funderingen gebruikt. Deze stenen 
hadden de naam "mondsteen". 

ARM EN RIJK 
Een hardvormsteen heeft altijd een gladde bovenkant en een wat 
ruwere onderzijde. De gladde bovenkant ontstond door het afstrijken 
van de overtollige klei. Gebeurde dat met een plankje, dat is de steen 
aan de ene kant iets dikker dan aan de andere. In het spraakgebruikt 
heette dat de "arme en de rijke kant". 

Het verschil tussen de steentjes is maar een klein aspect uit het lange 
verhaal van de steenbakkerijen. Een verhaal, dat al begon toen op het 
industrieterrein Kortenoord in 1487 een steenplaats werd gebouwd. 
Honderd jaar geleden maakten de 27 steenplaatsen aan de Ijssel 
beneden Gouda jaarlijks nog meer dan 100 miljoen stenen. 

433
 432 



LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN MEDEWERKERS
 

S.Elhorst 
H.G.Gerritsen 
Mevr. A.Swets 
P. v.d. Vaart 
T.Verkaik 
C. van Beusekom 

J. de Gier 
H.Nijman 

dr. J.W.Verkaik 

A.M. den Boer 
Mevr. W.M.Rijsdijk 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
2e penningmeester 
depothouder 
beheerder 
Historisch Museum 
lid 
lid 

conservator 

adviseur 
adviseur 

tel.	 4505660
 
4505981
 
4506883
 
4506650
 
4519552
 

4422440
 
4504845
 
4583349
 

4505396
 

0180-314870
 
4502389
 

434
 


