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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 

Op zaterdag 11 september 1999 organiseert de Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel van 10.00 tot 16.00 uur voor de dertiende keer 
in onze gemeente Open Monumentendag. 
Voor informatie en inlichtingen kunt u terecht in het Historisch 
Musemn aan de Bermweg 13, waar programma's, folders, een route
beschrijving van de fietstocht en de landelijke Monmnentenkrant 
verkrijgbaar zijn. Het onderwerp van dit jaar is "Monumentaal 
Groen". 

PROGRAMMA 

Gevangenhuisje 
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 rechtsspraak had. In dit gebouw (het Dief- en 
Duifbuisje) heeft de Historische Vereniging Capelle aan den Ussel een 
expositie ingericht met als onderwerp "100 jaar E.M.M." (het 
Muziekcorps Eendracht maakt Macht). 

Jan Anne Beijerinck-gemaal 
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 de polder geregeld vanuit 
Nieuwerkerk aan den Ussel. 
Speciaal voor deze gelegenheid wordt het Beijerinck-gemaal in werking 
gesteld. Bovendien wordt in het gemaal een dia- en 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 "Monumentaal Groen". 
Deze tentoonstelling geeft een indruk van het groen (oud en nieuw) in 
Capelle aan den IJssel. Daarnaast is in het museum een expositie te 
zien over Capelle aan den IJssel in de 20e eeuw. 

Dorpskerk 
In de oude kern van onze gemeente domineert de in 1593 gebouwde 
Dorpskerk 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. 

Rondvaart met drie oude zeilschepen 
Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat 
199/201 kunnen belangstellenden een rondvaart over de Hollandsche 
IJssel naken met de volgende schepen: 
"Zeldenrust" 
Een paviljoenstjalk uit 1914 met een lengte van bijna 23 meter. Dit 
fraai gerestaureerde schip was vroeger bestemd 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. Het is volledig gerestaureerd en 
opgenomen in het scheepsregister van de landelijke vereniging tot 
behoud van varende monumenten. 
"Nooit volmaakt" 
Een dektjalk uit 1908. 

N.B. Vanwege de aansprakelijkheid kunnen kinderen, jonger dan 12 
jaar, slechts onder begeleiding van volwassenen een vaartocht maken. 

Fietstocht 
De Historische Vereniging organiseert een fietstocht langs 
monumentale bomen in de Capelse wijken. 
Deze fietsroute is in het Historisch Museum verkrijgbaar en tevens in 
deze nieuwsbrief opgenomen. 

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

In onze buurtgemeente zijn de volgende monumenten te bezichtigen: 
- Molen "De Schelvenaer" . Deze molen is op dezelfde locatie 

opgebouwd naar het model van de molen "Onverwacht", die in 1935 
door brand werd verwoest. 

- Nederlands Hervormde Kerk, een Waterstaatskerk uit 1864 aan de 
IJsseldijk 232. 

- Streekmuseum "Crimpenhof' aan de IJsseldijk 312 is een 17e eeuwse 
Saksische hallenhuisboerderij . Hierin is een collectie ondergebracht, 
die een beeld geeft van het wonen en werken op het platteland in de 
Krimpenerwaard. 

- Poldergemaal "Reinier Blok" uit 1878 op de hoek van de IJsseldijk
Breekade. 

FIETSROUTE LANGS MONUMENTAAL GROEN 

Deze fietsroute is samengesteld door de heer C. van der Linden ter 
gelegenheid van Open Monumentendag 1999. 
De route is ongeveer 15 km lang en begint bij de "Van 
Cappellenstichting" (voormalige Muziekschool), Dorpsstraat 164, maar 
kan op ieder ander punt worden begonnen. 
In de volgende beschrijving staat achter een aantal bomen tussen 
haakjes een nummer vermeld dat u terugvindt op een naamkaartje dat 
op Monumentendag op de betreffende boom is aangebracht. 

U start bij de Van Cappellenstichting, Dorpsstraat 164 met aan de 
achterzijde een Rode Beuk (1). De beuk is vanaf de Dorpsstraat niet te 
zien. De boom, die in 1998 is opgenomen in het "Register van 
Monumentale Bomen", is te bewonderen vanuit Krimpen aan den 
IJssel en op Open Monumentendag van elk van de drie boten, die op 
die dag heen en weer varen tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel. 

Rode beuk aan de achterzijde van Dorpsstraat 164 

455 
454 



Van hier fietsen in de richting van Capelle-West. Stoppen 
bij de Plantsoenstraat (Doorenbosplantsoen). Twee Accacia's (2) voor 
Plantsoenstraat 7; de Rode Meidoorns (3) en de Hulst in het midden 
zijn waarschijnlijk nog van de originele aanleg van het plantsoen in de 
jaren 1928/1929. 
Voorbij het Doorenbosplantsoen rechtsaf de Raadhuistraat in. Let op 
de Leikastanjes (4) voor de huizen aan de linkerkant. 

Bij het rood-witte hek tegenover de Wilhelminastraat kunt 
u de fiets neerzetten om een wandelingetje te maken rond de 
voormalige slotgracht. Als u linksom loopt komt u o.a. de volgende 
bomen tegen: Els (17), Beuk (18), Noorse Esdoorn (19), naast het pand 
"Het Oude Raadhuis" een Vederesdoorn (5), bij het bruggetje naar de 
Dorpsstraat Amerikaanse Moerascypressen (20), er tegenover een 
uitgegroeide Beukenhaag en verder Esdoorn (6), Schietwilg (7), 
Canadapopulier (8), Vleugelnoot (9), Iep (10), Walnoot (11), 
Balsempopulier (12), Wilde Kers (13), Kastanje (14), Es (15) en Eik 
(16). 

Na het "rondje slotgracht" linksaf de Raadhuissraat verder 
volgen. Bij de ingang van het winkelcentrum Slotplein linksaf, de 
drukke Slotlaan oversteken en rechtdoor de Rozenburcht volgen. Aan 
het eind linksaf en kort daarna nogeens linksaf. U ziet nu het Dief- en 
Duifhuisje. Het oude gevangenisje is geopend op Open 
Monumentendag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Vanaf het Dief- en Duifhuisje rechtsaf de weg volgen, bij de Slotlaan 
rechtsaf en aan het eind nogmaals rechtsaf, de dijk volgen richting 
Algerabrug. Verder fietsen door de tunnel onder de Algeraweg. Links, 
aan de rivierzijde, staan monumentale Kastanjes en een zeer grote 
Plataan. Op de oude Begraafplaats aan de Nijverheidsstraat staan op 
het voorste gedeelte oude Essen (mogelijk 100 jaar oud). Op het 
achterste gedeelte staan Linden en achteraan het pad een Kastanje. 

Verder over het fietspad onderaan de dijk. Bij huisnummer 
297 staan oude Lei/Knotlinden. Bij huisnummer 295 staat mogelijk de 
dikste Plataan (21) van Capelle. 

Nu naar beneden de Kortenaerstraat in. Links staan 
Linden, die in de jaren '80 zijn omgevormd tot Leilinden (22). 
Vervolgens linksaf de Abel Tasmanstraat in, rechtsaf de Olivier van 
Noortstraat, linksaf de Cornelis Houtmanstraat en aan het eind 
rechtsaf de Gounodstraat in. Deze straat volgen tot de rotonde, hier 
omheen naar links. Hier staan uit Oostgaarde verplante Platanen. U 
rijdt nu op de Sibeliusweg. 

2 oude knotlinden bij Nijverheidsstraat 297 

Bij de volgende rotonde rechtsaf de Schönberglaan in. Hier staat 
aanplant van jonge, bronskleurige Noorse Esdoorns. Deze moeten nog 
monumentaal worden. Bij de eerste rotonde rechtdoor en bij de tweede 
rotonde eveneens rechtdoor door de Blinkertunnel. Aan beide zijden 
ziet u hoge beplanting: overblijfsel van de voormalige Heemtuin. 
Voorbij zwembad "De Blinkert" linksaf de P.C.Boutenssingel 
in. Op de hoek, in de tuin van nr. 2, staat een monumentale 
groenblijvende Eik, zeer bijzonder in Nederland. De P.C.Boutenssingel 
verder volgen. Voorbij de bocht naar rechts staan langs deze singel de 
mooiste Platanen van Capelle. 
Bij de Slotlaan linksaf. Links staan o.a. Populieren en Essen. 
De Abram van Rijckevorselweg oversteken en rechtdoor de 
Schenkelsedreef volgen tot de 's-Gravenweg. Bij de verkeerslichten 
linksaf en via de 's-Gravenweg (met o.a. fraaie Kastanjebomen) tot de 
volgende verkeerslichten fietsen. Hier rechtsaf het fietspad tussen de 
metrobaan en de volkstuintjes volgen. Langs de Ringvaart staat het 
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Historisch Museum aan de Bermweg 13. Het museum is op Open 
Monumentendag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Er is tijdelijk een 
tentoonstelling over "monumentaal groen" in Capelle aan den Ussel 
te zien. 

Het fietspad langs de metrobaan verder volgen tot de 
Kralingseweg. Voor de stoplichten rechtsaf het fietspad langs de 
Kralingseweg volgen; bij de volgende stoplichten rechtdoor en bij de 
eerste zijstraat linksaf de Lupinestraat in en direkt weer rechtsaf de 
Rozensingel op. Op de hoek staat een monumentale Himalajaceder. 
Halverwege de Rozensingel staat een grote Kastanje (24), die eens 
behoorde bij de verdwenen boerderij van de familie Reijm. Aan het 
eind van de Rozensingel staat een zeer oude Treurwilg (25) en aan de 
overzijde van het water een oude Els met ingesneden blad (26). 

Linksaf de Ericastraat volgen en rechtsaf via het Ericaplein 
rechtdoor de Bloemensingel inrijden. Aan het einde, nabij de 
Anjerstraat en de Freesiastraat staan twee monumentale 
Zilveresdoorns (27), die mogelijk 50 jaar oud zijn. 

De Anjerstraat infietsen en rechtdoor gaan, vervolgens 
rechtsaf de tunnel onder de Capelseweg doorrijden. Aan de andere 
zijde van de tunnel rechtsaf het fietspad volgen. Langs het fietspad 
staan o.a. Grauwe Abelen (28), Balsempopulieren (29) en Vleugelnoten 
(30). Bij boerderij Roodenburg staan een Witte Kastanje op het 
erf, Platanen (31) voor het hek en Rode Kastanjes voor het huis. 
Links ziet u vervolgens het Pannenkoekenhuis. Hier kunt u 
eventueel wat uitrusten. 

Linksaf de Bermweg op. Let op de Knotwilgen. Tegenover 
Bermweg 496 steekt een hoge Linde boven de andere bomen uit. 
Schuin tegenover nr.504 staat een geknotte Treurwilg. Deze zal zeker 
weer mooi worden. Ter hoogte van de manege staan grote Iepen. 

Bij de T-splitsing rechtsaf de brug over en in de richting 
van "Den Rooden Leeuw" aan de 's-Gravenweg fietsen. Voor "Den 
Rooden Leeuw" staat een monumentale Witte Paardenkastanje (32). 

Rechtsaf de 's-Gravenweg op. Links van het toegangshek 
naar 's-Gravenweg 398 staat een Amerikaanse Moerascypres 
(Taxodium Distichum) em rechts eem Chinese Moerascypres 
(Metasequioa Glyptostroboides). Laatstgenoemde groeit beduidend 
sneller dan eerstgenoemde. 

De Burgemeester Van Beresteynlaan oversteken. Voor de 
Johannahoeve (rechts) staan een Rode Beuk en een Linde en bij 's
Gravenweg 358 een Treures. Deze wordt niet veel aangeplant. 

Bij or. 356 is een monumentale Zilveresdoorn (33) te bewonderen en
 
bij nr. 325 staan een zeer zware Kastanje en enige zware Linden.
 
Na ± 200 meter voorbij 's-Gravenweg 307 linksaf het fietspad op en
 
de Abram van Rijckevorselweg, die beplant is met Zwarte Populieren,
 
oversteken. Het fietspad langs de Couwehoekseweg volgen.
 
Boombeplanting: Iepen.
 
Achterlangs de Baronie staan Treurwilgen (34), Ratelpopulieren (35)
 
en Canadapopulieren (36).
 

Bij de kruising Keerkring/Reigerlaan rechtsaf de 
Reigerlaan volgen. Bij de Alkenlaan linksaf slaan en rechtdoor rijden 
het fietspad op. Dit verder volgen naar rechts (Kievitlaan). Links staat 
een zware Kastanje (37). Tegenover Kievitlaan 209 staat een 
monumentale Canadapopulier. Naast de voormalige notariswoning, 
Kerklaan 6, staat één van de grootste Eiken (38) in Capelle aan den 
UsseI. 

Linksaf de Kerklaan op. Zware Kastanjebomen staan in de 
tuin van de voormalige notariswoning en op het erf (het voormalige 
kerkhof) van de kerk. Bij de kerk staan ook Treuressen (achteraan) en 
een zware Linde (in het midden). 

Aanvulling bestemd voor fietsers op Open Monumentendag. 

Op Open Monumentendag wordt ook de Kunstmarkt gehouden. De 
Dorpsstraat bij de Van Cappellenstichting en het laatste stukje van de 
Kerklaan (bij de Dorpskerk) zullen dan voor alle verkeer gesloten zijn. 
U kunt eventueel met de fiets aan de hand langs de kraampjes 
wandelen, maar u kunt ook bij de Kievitlaan de Kerklaan oversteken, 
rechtdoor de Kievitlaan verder volgen en via de eerste zijstraat links 
(A.Vuykiaan) de Dorpsstraat bereiken. 

I 
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WAT DOET DE HISTORISCHE VERENIGING 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL? 

EXPOSITIES IN HET DIEF-EN DUIFHUIS 
Op 14 september 1995 (Open Monumentendag) werd door wethouder 
Tammel het "kleinste museum van Nederland" in het Dief- en Duitbuis 
aan de Rozenburcht geopend. Dit gebouwtje is door de gemeente aan 
de HVC ter beschikking gesteld. 

De eerste expositie was gewijd aan het Slot van Capelle, waarvan het 
gevangenisje deel uitmaakte. Onderstaande tentoonstellingen volgden: 
in 1996 Willem van Oranje en Capelle 

1997 De Rivier, de Veren en de Brug 
Van Postkoets tot Metro 

1998 Scholen in Capelle aan den IJssel 
De Oude Plaats 

1999 De oude Spoorlijn 
100 E.MM (de muziekver."Eendracht maakt Macht") 

Op 3 juli 1999 opende de acteur Luc Lutz de tentoonstelling 
"100 jaar KM.M." 
Hier links op de foto met rechts de voorzitter van de HVC 

Bij de exposities worden boekjes over het betreffende onderwerp gratis
 
beschikbaar gesteld.
 
Uit het boekje "van Postkoets tot Metro" het volgende:
 

PLANNEN VOOR EEN TREKVAART
 
In 1644 probeerde de burgemeester van Rotterdam het stadsbestuur
 
van Gouda voor een trekvaart tussen Rotterdam en Gouda te
 
interesseren. Er zaten namelijk heel wat voordelen aan een trekvaart.
 
Er kon een strakke dienstregeling worden opgesteld en de passagiers
 

'~	 konden op comfortabele wijze worden vervoerd. Gouda toonde echter 
weinig belangstelling aangezien het al sinds 1639 in onderhandeling was 
met Amsterdam over een mogelijke trekvaart tussen Gouda enI 
Amsterdam. 
Toen de verbinding met Amsterdam in 1656 gereed was, toonde Gouda 
meer belangstelling en werd aan Gerrit Dirxz uit Gouda en Dirk 
Davidsz uit Rotterdam opdracht gegeven een plan te maken. Zij 
voldeden aan de opdracht, maar het zou tot 1666 duren voor er weer 
in ernst over de plannen werd nagedacht. In dat jaar inspecteerde een 
delegatie uit Gouda het door Dirksz ontworpen tracé. Alles leek in 
kannen en kruiken, maar toen diende zich een nieuw probleem aan: er 
zou een schutsluis moeten komen bij Nieuwerkerk. Daar zag de stad 
Gouda niets in, omdat zij daardoor haar monopoliepositie op de 
binnenvaart tussen de Maas en de Oude Rijn zou verliezen. Het 
alternatief, de passagiers laten overstappen bij Nieuwerkerk, was voor 
Rotterdam niet aanvaardbaar, 
Overigens heeft op marktdagen later wel een schuit op Rotterdam 
gevaren, die dezelfde dag weer terugging. Dit wordt vermeld in de 
"Dorpsbeschrijver" van 1787. 

']	 POSTWAGENDIENST 
In 1581 bestond er reeds een postwagendienst tussen Gouda en 
Rotterdam, maar die toonde nogal wat gebreken. In 1642 werd een 
nieuw reglement opgesteld dat een betere dienstregeling moest 
garanderen en dat regels stelde aan de voerman. Hij mocht niet " 
dronken zijn, niet vloeken of schelden en zijn passagiers op geen 
enkele wijze lastig vallen. 
Toen een trekvaart onmogelijk was gebleken, werd besloten tot aanleg 
van een straatweg van "cantelinghe clinckert" (op hun kant geplaatste 
klinkers), waardoor het vervoer per postwagen gerieflijker en 
officiënter moest worden. Een pretje zal de reis van 2 uur en een 
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kwartier (voor de bestrating tweeëneenhalf uur) echter niet zijn 
geweest. Hoewel de wagens comfortabel waren, was de weg slecht 
berijdbaar. 
De dorpen, die aan de weg lagen, verplichtten zich tot het onderhoud 
ervan. Dat men het met die verplichting vaak niet zo nauw nam, blijkt 
uit archiefstukken die melding maken van het feit dat de weg onder 
water liep. Vooral Capelle en Kralingen bleven nogal eens in gebreke. 
Na veel discussie kwam Capelle uiteindelijk zijn verplichtingen na. 

DE OUDE PLAATS 
In het boekje behorend bij de tentoonstelling over de Oude Plaats, 
gaven wij o.a. het woord aan Elly van Genderen-Kasbergen, die in 
1948 werd geboren en opgroeide op de Oude Plaats: 
"Rondom de slotvijvers groeiden veel wilde bloemen en in de vijvers 
lissen, sigaren en dotters met hun grote pompbladeren waar dikwijls 
kikkers op zaten. Vaak, als het warm was, lagen we op onze buik 
zomaar wat te staren naar het gekrioel om en in het water. Met een 
grasstengel in de mond keken we naar de "schrijvertjes", een soort 
vliegje dat over het water scheerde en daarbij telkens het water 
aantikte. We zagen muggen boven het water dansen en keken naar de 
reigers. Er groeiden pispotjes (witte kelkjes), paardenbloemen, 
vergeetmenietjes, boterbloemen, schapenbloemen, pinksterbloemen, 
wilde margrietjes, viooltjes, madeliefjes, geurende kamille, speenkruid 
en geel koolzaad. We zogen de honing uit de witte smeerwortel en 
kauwden op zuring. Er waren vlinders en mooie vogels. 

Wij speelden dikwijls op het daarnaast gelegen terrein, de strook 
grond tussen wat nu het Slotplein is en de lange stoep tot aan de 
huidige RembrandtsingeI. Overal had je van die mooie braakliggende 
stukken wildernis. We plukten de wilde bloemen en droogden die. Op 
dat terrein speelden we ook op de blootgegraven resten van de 
kasteelboerderijen. Er waren een waterput en funderingen met heel 
dikke muren. 
Wij hadden geen camping nodig met alles erop en eraan. Wij hadden 
in de vakantie alles wat we nodig hadden in Capelle". 

Het paradijs van Elly bestaat niet meer. Eerst werd de Rozenburcht 
gebouwd, waar haar oma haar laatste jaren doorbracht, toen het 
Slotplein en de wijk Middelwatering. Later kwamen Oostgaarde, 
Schollevaar en 's-Gravenland en dat gaat nog steeds maar door tot er 

geen weilanden meer over zijn.
 
De Oude Plaats werd in de zeventiger jaren gerenoveerd. Dit gebeurde
 
met inspraak van de bewoners in soms nogal bewogen vergaderingen.
 

Capelle is van dorp - stad geworden.
 

HET HISTORISCH MUSEUM
 
Het Historisch Museum, gevestigd aan de Bermweg 13, werd op 25
 
oktober 1997 onder grote belangstelling door burgemeester Verbree
 
geopend.
 

De tentoonstelling "Het kasteel van Capelle 1275-1525" was de eerste
 
grote expositie en werd gevolgd door "2000 droge voeten langs de
 
Hollandsche IJssel" die in het kader van het projekt "Een schoner en
 
mooier Hollandscher IJssel) werd georganiseerd.
 
Op dit moment is in het museum de tentoonstelling "Capelle in de 20e
 
eeuw" te zien, waar door middel van thema's zoals werken, wonen,
 
bestuur, sociale zorg, politie en brandweer een overzicht wordt
 
gegeven over het leven in Capelle in de 20e eeuw.
 

Het gemeenteraadslid drs. Gé Derksen tijdens de opening van de 
tentoonstelling "Capelle aan den Ussel in de 20e eeuw" op 
29 mei 1999 
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Daarnaast waren er verschillende kleine tentoonstellingen waarvan wij 
noemen: 

Beatrix - 60 jaar - Capelle 
Wilhelmina, koningin der Nederlanden 
Oud speelgoed 
Steengoed (Monumentendag 1998) 

Uit het bij de tentoonstelling "het Kasteel van Capelle (1275-1525), 
uitgegeven boekje nemen wij een hoofdstuk over. 

DE BOUWHEER VAN HET KASTEEL 
Omstreeks 1282 werd het hele gebied tussen Kralingen en de Gouwe 
van graaf Floris de Vijfde in leen gehouden door Dirc Traveys van 
Moordrecht, een sleutelfiguur in de geschiedenis van de streek en dat 
niet alleen vanwege de stichting van Nieuwerkerk. Heer Dirc van 
Traveys liet in Capelle het eerste bakstenen kasteel bouwen, dat in 
1351 gesloopt zou worden. Hij begon omstreeks 1275 met de bouw van 
een eenvoudige stenen woontoren van vier bij acht meter, maar voegde 
daaraan al spoedig een imposante donjon of hoofdtoren van tien bij 
vijftien meter toe, met een maar liefst drie meter dikke muur met 
schietspleten aan de kant van het smalste grachtje. De overige zijden 
waren minder stevig uitgevoerd en voorzien van grote ramen De 
weergang rustte op bogen aan de buitenzijde van de muren. Dit was 
een bouwwijze die was afgekeken van de door graaf Floris tussen 1281 
en 1289 gebouwde Ridderzaal in Den Haag. Vanachter de kantelen 
konden kruisboogschutters over de dijk heen het drukke 
scheepvaartverkeer op de IJssel controleren. Zij schoten raak tot op 
300 meter afstand. 

In het boekje behorend bij de expositie "Capelle in de 20e eeuw" 
schreef Henk van de Marelover het onderwijs in de jaren 30. 

DE SCHOOL 
Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Capelle nog geen 
kleuterscholen of, zoals ze toen nog genoemd werden, Fröbelscholen. 
Je ging, als je 6 jaar was, naar de "lagere" school. 
Bij het onderwijs werd in de eerste klassen een lei met griffel gebruikt 
en je leerde lezen met behulp van het Aap-Noot-Miesplankje met 
letterdoosje. Voor het leren rekenen was het telraam een onmisbaar 
attribuut. Aan de wanden hingen grote platen met taferelen op allerlei 

gebied. Naast lezen, rekenen, schrijven enz. stond op het lesrooster een 
uur lichamelijke oefening, maar dat hadden we alleen bij mooi weer 
omdat er geen gymlokaal was. Maar als het mooi weer was, dan werd 
op het schoolplein gesport, bijvoorbeeld gekorfbald. Voorts hadden we 
iedere week een uur cathechisatie van de dominee van de Hervormde 
kerk. In de hogere klassen was er voor de meisjes een uur 
handwerken, zoals breien enz. De jongens kregen dan les in 
lijntekenen. 
Aan het eind van het schooljaar maakte de bovenmeester bekend wie 
wel en wie niet overging naar de volgende klas. Hij begon dan met het 
noemen van de knapste leerling, dan de op één na beste en zo door. Bij 
het verlaten van de school kregen de beste leerlingen een prijs. 
Het regime was vrij streng. Lijfstraffen als een klap met een lineaal, 
een draai om je oren of een klap in je gezicht waren niet ongewoon. 
Daarentegen was de betrokkenheid van de onderwijzers bij de 
leerlingen groot. 

Buiten de schooluren had de jeugd mogelijkheden genoeg om bezig te 
zijn. De openbare weg was mede hun terrein. Overal kon je voetballen, 
hoepelen, tollen, koten of touwtjespringen. Ook het - al dan niet met 
behulp van een polsstok - over sloten springen of naar vogelnesten 
zoeken waren geliefde vrijetijdsbestedingen. 
De IJsseloever was een trekpleister evenals het zwemmen in de rivier, 
maar zwemles kregen we niet, dat moest je jezelf maar leren. Vanzelf
sprekend was dat niet zonder gevaar en de moeders waarschuwden 
hun kinderen dan ook voor de Bullebak, die in het water woonde. 
Maar de jeugd had ook plichten. Er moest bijvoorbeeld gras worden 
gesneden voor de konijnen en de meisjes moesten kousen breien. 

Na de school gingen de meeste jongens aan het werk op de scheepswerf 
of bij een tuinder. Meisjes gingen naar een atelier of in een winkel 
werken of kregen een "dienstje". Een enkele leerling ging naar de ULO 
in Krimpen of naar de ambachtsschool of huishoudschool in de stad. 

HERDENKING 50 JAAR BEVRIJDING 
Ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding werd rond 5 mei 1995 een 
tentoonstelling ingericht in de hal van het gemeentehuis. 
Op onze oproep om materialen uit de bezettingsjaren en persoonlijke 
herinneringen kwamen zeer veel reacties. Met financiële steun van de 
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gemeente werd een boek samengesteld, waarin - naast een beknopte 
geschiedenis van de oorlogsjaren - verhalen van en interviews met 
Capellenaren waren opgenomen. Zowel voor de tentoonstelling als voor 
het boek bestond grote belangstelling. Hieronder één van de verhalen. 

HERINNERINGEN AAN DE OORLOG 1940-1945 
Verhaal van mevr. G.Hoogerwaard-Ames 

Ik woonde destijds in Kralingseveer tussen de IJsselwerf en de 
superfosfaatfabriek in, aan een haventje. Ik ben geen schrijfster, 
praten gaat mij beter af, maar ik zal proberen er wat van te maken. 

Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitsers en we zagen boven 
de stad een vreselijke vlammenzee. Talloze mensen werden daardoor 
gedood. Vreselijk! Veel vluchtelingen uit Rotterdam kwamen met 
kinderwagens en karretjes met wat ze nog hadden kunnen meenemen, 
voorbij om ergens onderdak te zoeken. Allemaal huilende mensen 
zonder eten!! 

Later in de oorlog moest je, als je wat te eten wilde hebben, de boer op 
en wat meenemen om te ruilen, want voor geld kon je niets kopen. 
Gelukkig had mijn vader een bedrijfje zoals nu de doe-het-zelfzaken; 
hij verkocht pakken spijkers, bussen verf, carboleum, oud en nieuw 
hout enz. 
Ik ging met mijn zus op stap richting Schoonhoven, de fietsen 
volgepakt met doe-het-zelfartikelen. 's Morgens gingen we om ongeveer 
7 uur op pad. Het was winter en nog donker. De fietsen hadden een 
bijna zwart gemaakt lampje met alleen maar een klein streepje licht. 
Bij de IJsselwerf stond een Duitse militair op wacht, die ik niet gezien 
had, en ik reed prompt over zijn schoenen. Ik schrok me wezenloos en 
dacht "nu is het met me gebeurd en krijg een kogel achter me aan". 
Maar ik had geluk! Hij zei alleen maar "du bist ganz verrückt". 
We zijn ook nog naar Overijssel geweest. Vreselijk was het daar: de 
V1's vlogen over je heen. Ontzettend, wat een angstige gewaarwording 
was dat. Wegingen weer om te ruilen en daar lukte het beter. Ik 
kreeg voor een pak spijkers van 5 kilo een pond roomboter. 
Hardstikke fijn toch? Maar 's avonds moesten we met een heleboel 
andere mensen, die ook op voedseltocht waren, in een schuur slapen. 
Ik durfde de boter niet in de fietstas te laten zitten en had het pak 
daarom onder mijn trui gedaan. De volgende morgen bleek de boter te 

zijn gesmolten waardoor mijn b.h. en verder ondergoed een en al 
gesmolten boter waren, een heel gedoe. Wij moesten erom lachen al 
was het wel zonde van de boter. 
Daarna zijn we weer op stap gegaan en bij heel lieve mensen terecht 
gekomen. We mochten binnen komen, maar wat schrok ik: er zat een 
Duitse militair aan tafel en het was verboden om te proberen voedsel 
voor iets te ruilen. Ik heb me weleens afgevraagd of die lieve mensen 
soms N.S.B.ers waren, maar dan moeten het wel goeie zijn geweest. 
We kregen fantastisch te eten en mochten blijven slapen. 's Morgens 
kregen we een tas vol eten mee. 

Daar we in Kralingseveer woonden, keken we ook uit op de Lek. Daar 
zagen we op een keer een man in een roeibootje, die misschien wat 
aardappelen of iets dergelijks was wezen halen. Er stonden Duitse 
soldaten achter ons huis en die schoten met machinegeweren de man 
uit zijn bootje. Verschrikkelijk, ik heb staan janken! 

HET DEPOT 's-GRAVENWEG 325 
In het bovenstaande hebben wij geprobeerd u een beeld te geven van 
wat de Historische Vereniging zoal doet. We hebben het dan nog niet 
gehad over ons depot in een gedeelte van de boerderij 's-Gravenweg 
325. Door vrijwilligers zijn 3 ruimtes afgetimmerd; hierin is verlichting 
en verwarming aangelegd. Hier worden historische voorwerpen 
bewaard in een aangepaste ruimte ter voorkoming van schade door 
vocht e.d. Deze voorwerpen worden door vrijwilligers hersteld en 
geprepareerd. 
Hetzelfde gebeurt met documenten, foto's e.d., eveneens door 
vrijwilligers, in een ruimte boven het museum aan de Bermweg. 
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Ons depot 's-Gravenweg 325 
met links linden en rechts een oude kastanje 

AIs u het werk van onze vereniging wilt steunen, wordt dan lid of (als 
u dat al bent) maak een nieuw lid. En omdat al het werk door 
vrijwilligers wordt gedaan, kunnen we die ook goed gebruiken. 
D treft in dit boekje een formulier aan waarop u zich kunt aanmelden. 
De contributie bedraagt f.25,00 per jaar. Voor 65-plussers en CJP-ers 
f.15,00. 

HISTORISCHE VERENIGING 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

AANMELDINGSFORMULIER 

Hierbij geef ik mij op als lid en/on vrijwilliger 

Naam hr/mevr. ~ . 

Adres 

Postcode en plaats . 

Handtekening 

Ik wil graag meer informatie hebben over de werkgroepen van de 
HVC ja/nee~ 

De contributie van f.25,00 / f.15,00 ~ zal door mij betaald worden met 
de acceptgirobetaalkaart, die mij wordt toegezonden. 

Dit formulier toezenden aan de secretaris H.G.Gerritsen, Alkenoord 
1262903 XE Capelle aan den IJssel 

~ = doorstrepen wat niet van toepassing is 

Heeft u vragen, neem dan contact op met 
S.Elhorst, voorzitter teI.4505660 of 
H.G.Gerritsen secretaris teI.4505981 
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN ADVISEURS
 

S.Elhorst voorzitter tel. 4505660 
H.G.Gerritsen secretaris 4505981 
Mevr. A.Swets penningmeester 4506883 
P. v.d. Vaart 2e penningmeester 4506650 
T.Verkaik depothouder 4519552 
C. van Beusekom beheerder 

Historisch Museum 4422440 
J. de Gier lid 4504845 
H.Nijman lid 4583349 

A.M. den Boer adviseur 0180-314870 
P.J.C.Weyling adviseur 4501219 
C. van Maanen adviseur 4581198 

ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN VAN DE MUSEA 

Het Historisch Museum is gevestigd in het gemaal Jan Anne Beijerinck 
aan de Bermweg 13 (bij metrostation Schenkel) te Capelle aan den 
Ussel. Telefoon: 4500080. 
Het museum is iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur voor het 
publiek geopend. Op verzoek kunnen groepen worden rondgeleid. 
Hiervoor s.v.p. contact opnemen met de heer C. van Beusekomm 
beheerder van het museum.Telefoon: 4422440. 

Het Dief- en Duifhuis is gevestigd aan de Rozenburcht (wijk 
Middelwatering) te Capelle aan den IJssel. 
Het is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. In de wintermaanden is het museum gesloten in verband 
met het ontstaan van eventuele schade als gevolg van vocht en kou. 
2 oktober 1999 is de laatste openingsdag van de tentoonstelling "100 
jaar E.M.M." 
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