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DE Hve IN HET JAAR 1998
De activiteiten van onze vereniging vonden dit jaar plaats op 3 lokaties.
In het op 25 oktober 1997 geopende Historisch Museum in het Jan
Anne Beijerinck-gemaal was tot eind augustus de tentoonstelling "Het
kasteel van Capelle 1275-1525" te bezichtigen. Door middel van o.a.
fraaie prenten werd een beeld gegeven van het leven in de
Middeleeuwen. Bovendien konden door medewerking van het
Rotterdamse Historisch Museum en het Bureau voor Oudheidkundig
Onderzoek in Rotterdam en omgeving, belangrijke historische
voorwerpen worden tentoongesteld, die werden gevonden bij de
opgravingen in de 60er jaren en in 1984.

Op 10 oktober werd de expositie "2000 jaar droge voeten
langs de Hollandsche LIssei" door wethouder J.Tammel geopend. Deze
expositie zal tot maart 1999 te bezichtigen zijn. Hierbij wordt een
beeld gegeven van de waterstaatszorg in de Alexanderpolder.

Wethouder J.Tammel opent de lelltoonstdlillg
"2000 jaar droge voeten langs dc llollalldschc IJssel"

Naast de twee genoemde grote tentoonstellingen werd nog een aantal
kleinere ingericht:
- "Beatrix - 60 jaar - Capelle", waarin niet alleen aandacht werd
besteed aan het leven van de koningin, maar eveneens aan dat van
een even oude Capelse en aan de gebeurtenissen die in Capelle in
deze 60 jaar plaatsvonden. Deze tentoonstelling werd geopend door
wethouder D.Kroos-van der Meijden.
- "Wilhelmina koningin der Nederlanden". Een expositie over het leven
van koningin Wilhelmina, die in 1898 op 18-jarige leeftijd als
koningin werd ingehuldigd, met daarbij een beschrijving van de
internationale en nationale geschiedenis in deze periode tot haar
overlijden in 1963.
- "Steengoed". Een tentoonstelling die gewijd was aan het behoud van
oude gebouwen en het gebruik van oude bouwmaterialen ter
gelegenheid van de landelijke Open Monumentendag.
Bovendien waren er nog kleine tentoonstellingen van oude
gereedschappen, van oud speelgoed en van prenten en schilderijen van
oud-Capelle, gemaakt door amateur-kunstenaars.

Opening van de tentoonstelling "Beatrix - 60 jaar - Capelle"
door wethouder D.H.J.Kroos-van der Meij
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Op Hemelsvaartsdag werd een fietstocht georganiseerd door historisch
Capelle met als vertrek- en eindpunt het Historisch Museum. De rit
ging langs het Oude Laantje en de Schielandsche Hooge Zeedijk naar
de Couwenhoek. In Nieuwerkerk aan den Ussel werd een bezoek
gebracht aan de historische boerderij "Nooitgedacht" aan de 's
Gravenweg, waarin de Nieuwerkerkse Oudheidkamer is gevestigd.
Het museum is iedere zaterdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur en in
1998 was dat eveneens het geval op Hemelvaartsdag. Er zijn steeds 2
vrijwilligers aanwezig voor het geven· van toelichting bij het
tentoongestelde. Op aanvraag worden rondleidingen georganiseerd
voor groepen en scholen, waarvan druk gebruik wordt gemaakt.
Het blijkt dat niet alleen Capellenaren, maar eveneens bezoekers uit
andere gemeenten de tentoonstellingen bezoeken; met name is er
belangstelling van bewoners van de AIexanderpolder. Bij een
voorzichtige schatting komen wij op een aantal bezoekers van 2000.
In het historische Dief- en Duifhuis, dat als "kleinste museum van
Nederland" in september 1997 door wethouder J.Tammel werd
geopend, waren in 1998 de exposities "Scholen in Capelle" en "De
Oude Plaats" te bezichtigen.
Dit museum is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 13.00
tot 16.00 uur. Ook hier zijn steeds 2 vrijwilligers aanwezig voor het
geven van toelichting. In verband met kou en vocht, waardoor de
voorwerpen zouden worden aangetast, is het museum in de
wintermaanden gesloten.
De belangstelling voor het tentoongestelde is bijzonder groot, vooral
van de zijde van de "oude" Capellenaren, waardoor de openingsdagen
dikwijls de vorm van een reunie aannemen.
De exposities, zowel in het Historisch Museum als in het Dief- en
Duifhuis, zijn gratis voor het publiek toegankelijk. De boekjes die
betrekking hebben op de betreffende tentoonstelling, zijn eveneens
gratis verkrijgbaar. Door deze boekjes komt een beschrijving van de
Capelse geschiedenis tot stand.

gestaan door de Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland in de
vorm van de cursus "Afgestoft en Ingeboekt".
Ook in 1998 werden ons door instellingen en particulieren voorwerpen
e.d. geschonken of in bruikleen afgestaan. Hiervoor namens het
bestuur onze dank.
In overleg met de gemeente, eigenaresse van de boerderij, en de
bewoner, de heer Schinkel, zal een gedeelte van de stal in gebruik
worden genomen als werkplaats van het depot. Enkele vrijwilligers zijn
op het ogenblik bezig de ruimte hiervoor geschikt te maken.
Wij maken U erop attent dat alle 3 lokaties van de vereniging
voorkomen op de Monumentenlijst.
Per kwartaal wordt door de HVC een nieuwsbrief aan de ruim 200
leden verzonden met verenigingsnieuws en artikelen over de historie
van Capelle. Bovendien verschenen op verzoek van de HVC bij
uitgeverij A. van Wijngaarden 2 publicaties, t.w. "De polders van
Capelle" door P.Breedijk en "Capelle toen en nu" van P.Weijling.
In het openbare gedeelte van de ledenvergadering van 8 april werd

door de heren J.W.A.J.Damsteeg en P.J.C.Weijling een interessante
dialezing gegeven met de titel "Het verhaal van een gemaal".
Uit dit overzicht moge blijken dat de HVC een actief 1998 achter zich
laat. AIs voorzitter dank ik de 9 bestuursleden, de 2 adviseurs en de 12
vrijwilligers voor hun enthousiasme en wens alle leden namens het
bestuur prettige kerstdagen en een voorspoedig 1999 toe.
S.Elhorst, voorzitter

In het depot van de vereniging, dat is gevestigd in de boerderij 's
Gravenweg 325, wordt wekelijks door een aantal vrijwilligers gewerkt
aan het herstellen en conserveren van de in het bezit van de HVC
zijnde historische voorwerpen en aan het registreren van documenten
en foto's. De vrijwilligers zullen hierbij in 1999 terzijde worden
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RENOVATlE DAK BEIJERINCK-GEMAAL
Het bestuur van de Stichting tot behoud van het gemaal J .A.Beijerinck
heeft besloten het dak van het gemaal te renoveren. Aangezien er nog
weleens lekkages voorkomen, is dit geen overbodige luxe.
Op de laatste bestuursvergadering van de HVC heeft de heer
J.W.A.J.Damsteeg, secretaris van de stichting, tekst en uitleg gegeven
van wat er zoal gaat gebeuren.
In overleg is besloten de verbouwing te doen plaatsvinden in de eerste
helft van april 1999, dus na de expositie "2000 jaar droge voeten langs
de Hollandsche lisseI". Gedurende de voorbereiding en de verbouwing
zal het museum gesloten zijn. Dit zal zijn van half maart tot half april

1999.

"TWEEDUIZEND JAAR DROGE VOETEN LANGS
DE HOLLANDSCHE IJSSEL"
In het kader van het project "Schoner en mooier Hollandscher lissei"
is in ons Historisch Museum in het J .A.Beijerinck-gemaal een
tentoonstelling ingericht met de hierboven genoemde titel.
Op 10 oktober j.1. opende wethouder J.Tammel de expositie die geheel
gewijd is aan het droogmaken en drooghouden van het gebied waar wij
wonen.
Deze expositie is een onderdeel van 8 tentoonstellingen die in de
afgelopen periode in verschillende plaatsen langs de Hollandsche lissel
plaatsvonden. Hieronder vindt U de bijdrage van onze vereniging aan
de begeleidende teksten.
Een uitgestrekt moeras, waarop moerasbos groeide. Zo zag de
Hollandsche lisseistreek er rond het jaar nul uit. Nauwelijks te begaan
en moeilijk te bewonen.
Moeras of niet, er kwamen mensen wonen. De bevolking groeide,
vooral in de middeleeuwen, en men moest toch ergens heen. Om langs
de Hollandsche IJssel te kunnen leven verzetten de mensen veel werk.
Zij groeven sloten om overtollig water af te voeren en bouwden dijken
zodat het land niet overstroomde. Zo ontstonden polders waar de
mensen huizen bouwden, en weilanden en akkers aanlegden.
Dat ging een tijd goed, maar door het afvoeren van water daalde de
bodem. Daarnaast steeg de zeespiegel. Het water stroomde niet meer
vanzelf uit de polder. Gaandeweg werd dit een serieus probleem.
Windmolens brachten uitkomst doordat ze het water konden opvoeren.
Later namen gemalen deze taak over. Aldus hield men in het
laaggelegen Holland de voeten droog.
Turfwinning zorgde voor nieuwe problemen. Turf was vroeger een
belangrijke brandstof. Men gebruikte het voor verwarming van de
huizen en voor de bedrijven. Turf maakte men van veen, dat daarvoor
werd afgegraven. Hierdoor, maar ook door natuurlijke oorzaken,
ontstonden enorme veenplassen. Omdat steeds meer land verloren ging
legde men de plassen weer droog. Door gebruik te maken van molens
en gemalen ontstonden droogmakerijen als de Zuidplaspolder en de
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Prins Alexanderpolder .
In het gemaal, dat 125 jaar geleden op Capels gebied het laagste punt
van Nederland drooglegde, is tot medio maart 1999 een interessante en
afwisselende tentoonstelling te zien over 2000 jaar waterstaatszorg in
deze streek. De Hollandse strijd tegen het water begon hier al in de
Romeinse tijd, zoals de vondst van een houten duiker uit de tweede
eeuw bij het Slotplein bewijst.
Samenwerking en organisatie
Bekende dieptepunten in dat eeuwige gevecht zijn het doorsteken van
de dijken in 1574 in aanwezigheid van prins Willem van Oranje, om
het ontzet van Leiden mogelijk te maken, en de bijna-ramp van 1953.
Veel in het aangrenzende landschap aan de overzijde van de Ringvaart
is "zo oud als de weg naar Kralingen". Het herinnert nog aan de
ontginningstijd voor 1156, toen hier het dorp Ysele lag: bijvoorbeeld de
loop van de ontwateringssloten en de ligging van de oude boerderijen
aan één kant van de 's-Gravenweg.
Al spoedig bleek er meer nodig dan ontwateringssloten: machtige
dijken en dammen, samenwerking en organisatie, boezems en tientallen
watermolens. Het jarige Hoogheemraadschap van Schieland, dat in
1273 (725 jaar geleden) haar eerste charter ontving van graaf Floris V,
leende unieke archiefschatten uit alle zeven eeuwen van haar bestaan
uit en fraaie oude kaarten. Uit het Historisch Museum in Rotterdam
kwamen (o.a.) een reusachtige adelaar met het wapen van Schieland en
de peilschaal met het eigen Rotterdamse Peil.
Dijkleger
Dankzij het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard kan het
dijkleger aan het werk getoond worden, met draagbaren, schoppen,
zandzakken en een staaf met pekring voor de verlichting.
In de 16e, 17e en 18e eeuw ontstond door de natte vervening met
baggerbeugels - het z.g. slagturven - een uitgestrekt plassengebied.
Tegelijkertijd werd in 1634 midden tussen al dit water het Yselmeer
drooggemaakt. Het Schollevaarseiland dat hierdoor ontstond was
tweehonderd jaar lang één van de meest ongerepte natuurgebieden van
Nederland. De schitterende kleurenplaten uit Cornelis Nozemans "De
Nederlandsche Vogelen" (verschenen in 1770 en volgende jaren) laten
zien welke soorten in dit vogelparadijs voorkwamen, onder meer de
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uitgestorven Ralreiger.
Zeven meter diep
Jan Anne Beijerinck ontwierp de plannen om al deze bijna zeven meter
diepe plassen droog te malen - eerst de Zuidplas, nog gedeeltelijk met
molens - dan de Prins Alexanderpolder. Zijn originele tekeningen en
kaarten zijn uiteraard tentoongesteld.
In het voormalige ketelhuis van zijn eigen stoomgemaal is nu het
Capels Historisch Museum ondergebracht en in de machinekamer met
de in geval van nood zo weer te starten slakkenhuispompen, zijn de
oudste werkende elektromotoren van Nederland te bewonderen. Video
en diaprogramma's, diverse publicaties en deskundige vrijwilligers
verschaffen aanvullende informatie. Een grote reliëfkaart van het hele
gebied anno 1653, maquettes en modellen maken de expositie extra
aantrekkelijk voor bezoekers van alle leeftijden.

~':

Schilderij van de Ommoordseweg en het Schollevaarseiland
H.Melis 1870
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HET SCHOLLEVAARSEILAND

DE GEREFORMEERDE KERKEN IN CAPELLE

Waar nu Zevenkamp gebouwd is, lag in vorige eeuwen het
Schollevaarseiland temidden van het water.

De Gereformeerde Kerken van Capelle herdachten op 19 januari 1988
het honderdjarig bestaan van de gereformeerde kerkgemeenschap in
Capelle.
De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) deed dat met een
jubileumbijeenkomst in het kerkgebouw "De Voorhof' aan de
Bermweg. De andere, de Gereformeerde Kerk (in Nederland) herdacht
op dezelfde dag het honderdjarig bestaan met een gemeenschappelijke
dienst voor de wijkgemeenten Middelwatering, Oostgaarde, Schenkel
en Schollevaar in de "Immanuëlkerk" aan de Fresiastraat. Beide
geloofsgemeenschappen baseren zich op de doleantie van 1886, de
afscheiding van de gereformeerden van de Hervormde Kerk. In
Capelle kwam die afscheiding twee jaar later tot stand, op 19 januari
1888. In 1944 echter scheidden de wegen van de gereformeerden zich
onderling en ontstond de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Beide
kerkgemeenschappen beschouwen zich als de voortzetting van de in
1888 gevormde Gereformeerde Kerk.

Cornelis Nozeman (1721 - 1786), een Rotterdamse remonstrantse
predikant, die met zijn schitterende plaatwerk
"DE NEDERLANDSCIIE VOGELEN"
de grondslag voor de Nederlandse ornithologie legde, verrichtte veel
van zijn waarnemingen op het Schollevaarseiland.
Hieronder één van de platen van vogels die in ons museum te zien zijn.
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Ter gelegenheid van het jubileum verschenen artikelen in het
"Rotterdams Nieuwsblad" en in de "IJssel en Lekstreek" en hiervan
hebben wij gebruik gemaakt bij het samenstellen van dit artikel.
Op de vraag van de verslaggever van het "Rotterdams Nieuwsblad" of
niet is overwogen het eeuwfeest gemeenschappelijk te vieren, werd
terughoudend gereageerd. J.W. van Houdt van de Gereformeerde
Kerk (Vrijgemaakt) zei dat er wel contact over was geweest en dat ook
onderling gebruik was gemaakt van elkaars archieven, maar dat een
gezamenlijke viering toch te moeilijk lag. "We zijn destijds niet voor
niets uit elkaar gegaan". A.J.C. de Groot van de Kerkeraad van de
Gereformeerde Kerk (in Nederland) bevestigde dat een gezamenlijke
viering besproken was, maar "de vrijgemaakt gereformeerden zijn
daar niet verder op ingegaan".
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst van de vrijgemaakt
gereformeerden werd aan de toenmalige burgemeester drs. L. van
Leeuwen het eerste exemplaar van het herdenkingsboek "Uit het
Duister", geschreven door A. de Kievit, aangeboden. Ook was in
samenwerking met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
een fototentoonstelling ingericht.

Vogels op het Schollevaarseiland
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GESCHIEDENIS
De heer De Kievit geeft in zijn boek een overzicht van de geschiedenis
van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in feite in de 16e
eeuw begon met de Reformatie.
Terwijl de invloed van Luther in de Nederlanden beperkt bleef, deed
in de tweede helft van de 16e eeuw de invloed van de Zwitserse
hervormer Johannes Calvijn zich steeds meer gelden. In de tijd dat de
Nederlanden in een hevige strijd met Spanje waren verwikkeld, drong
de gereformeerde religie ook door in Capelle aan den Ussel.
Het georganiseerde kerkelijk leven in Capelle begon in 1584 toen de
Rotterdamse classis van het protestantse kerkbestuur erop aandrong
dat de Capelse gelovigen een "geordend" kerkelijk leven zouden
beginnen. Zes jaar later arriveerde de eerste predikant, Petrus
Johannes de Schrijver.
De eerste jaren van de gereformeerde kerken hier te lande stonden in
het teken van de strijd met Rome en de Wederdopers (in de 16e eeuw
een radicale vleugel van de Reformatie, die de kinderdoop verwierp en
een staatskerk afwees).
Ook in Capelle vertoonden zich sporen van spanningen tussen
andersdenkenden binnen de protestantse wereld. Ds.Oudartius werd in
1619 uit zijn ambt ontzet omdat hij zich naar de zin van de classis te
enthousiast uitliet over de remonstrantse leer, die onder leiding van
Jac.Arminius aan het eind van de 16e eeuw naam verwierf. De
remonstranten verwierpen de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de
Heidelbergse Catechismus, belangrijke fundamenten van de Calvinisten
die na de Reformatie van 1517 hun stempel drukten op de protestantse
wereld. Rooms-katholieken en aanhangers van andere geloven, die
afweken van de protestantse norm, zochten hun toevlucht in
schuilkerken. In het Kralingse Bos staat nog een monument voor een
Katholieke schuilkerk.

Synode en de Nederlands Hervormde Kerk een feit werd. Het principe
van kerkelijke tucht werd afgeschaft en andersdenkenden binnen de
kerken konden hierdoor vrijer ademhalen.
Niet iedereen was blij met deze veranderingen. Zij waren van mening
dat de nieuwe leer zich te ver verwijderde van de Schrift. Deze mensen
vormden conventikels, groepen die in besloten kring godsdienstige
bijeenkomsten hielden. In Capelle was het schuurconventikel (ongeveer
1881) van boer H.Stam bekend. Ook was in 1879 door timmerman L. 't
Hoen een zondagsschool gesticht, waar spoedig ook kerkdiensten
werden gehouden en gepreekt werd in de lijn van de gereformeerde
vaderen.
AFSCHEIDING EN DOLEANTIE
Op landelijk niveau kwam in 1834 de Afscheiding tot stand en gingen
de groepen hun eigen kerkelijke organisatie vormen. Tot een
openlijke breuk met de Nederlands Hervormde Kerk kwam het echter
niet.
In 1886 kwam het land echter in beroering door de Doleantie. Dit
woord komt van het Latijnse "doleren" wat betekent: zich beklagen. In
dit geval beklaagden de dolerenden zich omdat de synode van de
hervormde kerk de vrijheid in de leer huns inziens te ver uitstrekte en
hun niet de beschikking over de kerkgoederen werd gelaten.
Veel kerken wierpen het juk van de Hervormde Synode af en al
spoedig ontstonden er nauwe onderlinge contacten tussen deze kerken.
Men stelde zich ten doel de verontruste groeperingen, die zich in de
conventikels hadden verenigd, te voorzien van predikanten voor de
zondagse bijeenkomsten en het verzorgen van catechisaties. Men
richtte zich erop een reeds bestaande plaatselijke kerk te reformeren
en zo bij te dragen aan het herstel van een verworden kerkverband.
Vanaf 4 augustus 1887 werkte de classis Rotterdam van de dolerenden
ernaar toe dat dit herstel zou worden voltooid door een opnieuw
instellen van de normale ambtsdienst van predikant, ouderlingen en
diakenen. Dat herstel vond definitief plaats op 19 januari 1888.
Hiermee werd de breuk met de synodale hiërarchie volledig. In 1892
ontstonden de Gereformeerde Kerken in Nederland uit de Vereniging
van de kerken der Afscheiding en Doleantie.

DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK
Langzamerhand kwamen de principes van de gereformeerde religie
echter in verval. Aan het eind van de 18e eeuw had de vrijzinnigheid
in de kerk de overhand gekregen en waren zowel de leer als de
kerkorde van Dordrecht bij velen in diskrediet geraakt.
De kerk in Capelle vormde hierop geen uitzondering. Er klonk dan
ook geen protest tegen de invoering van de Reglementen van 1816,
waarbij koning Willem I afrekende met de fundamentalistische Dordtse

In Capelle vormde de kring rond Stam nog een probleem. Hij was niet
met de Doleantie meegegaan en bleef als oefenaar actief. Hieraan
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kwam echter een einde toen ds. M. v.d. Boom als predikant werd
benoemd. Het kerkelijk leven werd onder hem en zijn opvolgers ds.
J.Hoogland, ds. W.H.Bouwman en ds. J. v.d. Berg geconsolideerd.
De diensten werden gehouden in een houten kerkje aan de
Goudenregenstraat, dat weinig luxe kende. Een orgel kon de kerk zich
niet veroorloven zodat een voorzanger zorgde voor vocale begeleiding
van de psalmen. Elk jaar werden de zitplaatsen bij opbod verhuurd.
Onfortuinlijken die zich de huur van zitplaatsen niet konden
veroorloven, moesten wachten tot er enkele minuten voor de aanvang
van de dienst een rood lampje ging branden als teken dat de niet
bezette plaatsen mochten worden ingenomen. "Uiteraard goed bedoeld,
maar het deed wat ongastvrij aan", aldus De Kievit.
In 1914 wordt een nieuwe kerk aan de Bermweg in gebruik genomen.
GEMENGDEHUWELUKEN
Gemengde huwelijken vormden een bron van zorgen en in 1933 werd
een verklaring opgesteld, die moest worden ondertekend door de niet
gereformeerde partner. Weigerde deze, dan kon de kerkelijke
inzegening van het huwelijk niet doorgaan. Door ondertekening
beloofde de man of vrouw toekomstige kinderen te laten dopen in de
Gereformeerde kerk en hun belijdenis niet in de weg te staan.
In 1938 werd ds. D.K.Wielinga, beter bekend als D.K.W., tot
predikant benoemd en 2 jaar later werd in de notulen van de
kerkeraad vermeld: "De kerkeraad heeft veel waardering voor de
prediking en bij de gemeente is de waardering ook overwegend, maar
wel wordt de predikant enige kalmte bij de prediking aanbevolen".
DE GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
De Gereformeerde Kerken gaan uit van de zelfstandigheid van de
plaatselijke kerken, die zich tot één kerkverband hebben samengevoegd
en zelfstandig zijn voor zaken die alleen haar betreffen. Vandaar de
meervoudsvorm "kerken".
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren dogmatische
meningsverschillen openbaar geworden die aan de Synode werden
voorgelegd. Ondanks het verzoek van een groot aantal gemeenten,
waaronder Capelle aan den Ussel, om behandeling hiervan tijdens de
bezettingsjaren op te schorten, werden op synodaal niveau beslissingen
genomen die vergaande gevolgen zouden hebben. Voor wie zich niet
aan de synode-uitspraken wilde onderwerpen, was er geen plaats meer
in de Gereformeerde Kerken. De classis matigde zich daarbij een
447

bevoegdheid aan die krachtens de geldende kerkorde alleen aan een
kerkeraad toekomt. In 1944 werd prof.dr. K.Schilder door de synode
geschorst als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen en
als emeritus-predikant in Rotterdam-Delfshaven. De reden hiervan was
zijn stellingname tegen de leeruitspraken 1942 aangaande
genadeverbond en doop (zie hiervoor "Kaart van kerkelijk Nederland
van dr. C.N.Impeta).
AI eerder was door de afzetting van J.G.Geelkerken in 1926 landelijk
beroering ontstaan, maar toen had de Capelse kerkeraad zich
eensgezind achter de leeruitspraken van Assen geschaard.
De schorsing van professor Schilder leidde echter ook in Capelle tot
verdeeldheid. Terwijl de meerderheid de schorsing van Schilder
verwierp en de kerkeraad hiertegen openlijk protest aantekende,
distancieerden 55 leden van de gemeente zich van dit optreden van hun
kerkeraad. De classis Rotterdam schorste vervolgens de op de
vergadering van 15 december 1944 aanwezige ds. D.K. Wielenga en de
ouderlingen W.Schouten en F.D. van den Dool. Toen op de zaterdag
erna in een vergadering van classisafgevaardigden met de rest van de
kerkeraad bleek dat niemand zich aan de genomen classisbesluiten
wilde conformeren, werden ook de andere afgevaardigden geschorst.
Daarmee werd de gehele kerkeraad "vrijgemaakt". Degenen die zich
niet met de synode-uitspraken konden verenigen, maakten zich
namelijk van die besluiten vrij en kregen zo in het kerkelijk
spraakgebruik de naam "Vrijgemaakten" .
In een gerechtelijke procedure behielden de vrijgemaakten de sleutel
van het kerkgebouw. De rechter wees op basis van de Kerkorde de eis
van de classis af en honoreerde zo het standpunt van de vrijgemaakten
de wettige voortzetting te zijn van de Gereformeerde Kerk van Capelle
aan den UsseI.
GROEI
Door de snelle groei van de vrijgemaakte kerk werd rond 1980 een
tweede predikant benoemd. Het kerkgebouw werd ingrijpend
verbouwd en het bloeiende verenigingsleven maakte het scheppen van
voldoende vergaderruimte noodzakelijk.
Diverse meningsverschillen over de juiste interpretatie van de
kerkelijke leer behoren nu tot het verleden. Aan het eind van zijn boek
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"AFGESTOFT EN INGEBOEKT"
haalt De Kievit de Bijbel aan, waar Jezus zegt: "Nog andere schapen
heb ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet ik leiden en zij zullen
naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder".
Daarbij noteerde hij dat er op de huidige, veelkleurige kudde nog wel
het één en ander aan te merken is. "Net als bij schapen die wij op de
heide kunnen aantreffen: vuil en eigenzinnig. Daarvoor is een herder
nodig die ze wast, verzorgt en leidt".
De auteur legde de betekenis van de titel van zijn boek als volgt uit.
"Door schuld en zonde bevinden wij ons telkens weer in het duister,
maar telkens ook worden wij weer geroepen uit het duister".

De Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland, waarvan wij lid zijn,
heeft een cursus opgezet met bovenstaande sprekende titel. De
bedoeling van de cursus is te komen tot een zo goed mogelijk
functioneren van de vrijwilligers van historische verenigingen.
Het bestuur is op het aanbod ingegaan en begin 1999 zal onder leiding
van 2 consulentes van de Vereniging Cultureel Erfgoed met de cursus
worden gestart.
Onderwerpen als registratie en documentatie zijn van groot belang
voor het vastleggen van alle informatie van de collectie, waardoor
zowel voorwerpen als documenten beter toegankelijk worden gemaakt.
Er zal aandacht worden besteed aan de maatregelen die genomen
moeten worden bij het in zo goed mogelijke staat houden van het
tentoongestelde in het Historisch Museum. Een probleem bij een
museum, dat in een monument zoals het Beijerinck-gemaal, is
ondergebracht, is dat zowel het gebouw als de collectie om aandacht
vragen. Maatregelen die voor het gebouw belangrijk zijn, kunnen
minder goed en zelfs schadelijk zijn voor de collectie. Het klimaat en
het licht spelen hierbij een grote rol.
In het depot in de boerderij aan de 's-Gravenweg 325 is een aantal
zaken goed geregeld en andere weer niet.
Zo is een aparte werkplaats gemaakt, die met een deur is afgesloten
van het eigenlijke depot. Minder goed is dat het depot onvoldoende
geisoleerd is om een goed binnenklimaat te garanderen.
Om één en ander op de juiste wijze te regelen, zal een actieplan
uitgewerkt moeten worden.

De gereformeerde Immanuel-kerk aan de Fresiastraat
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