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december 1999 
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leden ontvangen de nieuwsbrief gratis.
 
De contributie van de vereniging bedraagt f.25,00 per jaar; voor 65

plussers en CJP-ers f.15,00.
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DE HVC IN HET JAAR 1999 

Tot eind maart was in het Historisch museum de tentoonstelling "2000 
jaar droge voeten langs de Hollandsche Dssel" nog te bezichtigen, die 
in het kader van het projekt "Een schoner en mooier Hollandsche(r) 
Dssel" was georganiseerd. 

Door werkzaamheden aan het dak van het gemaal waren wij 
genoodzaakt het museum daarna enige tijd te sluiten, maar op 29 mei 
kon door het gemeenteraadslid Gé Derksen de nieuwe tentoonstelling 
"Capelle in de 20e eeuw" worden geopend. Deze tentoonstelling werd 
goed bezocht, o.m. door verschillende groepen van het basisonderwijs. 

Op zaterdag 11 september organiseerde de HVC de Open 
Monumentendag. Het onderwerp was dit jaar "Monumentaal Groen". 
Behalve een fototentoonstelling, was er een fietstocht langs het 
bomenbezit van Capelle, die was samengesteld door de gemeente. In 
samenwerking met de afdeling Welzijn van de gemeente werden 
bejaarde inwoners in de gelegenheid gesteld een bustocht langs het 
groen te maken en een bezoek te brengen aan het museum. Ruim 400 
mensen maakten hiervan gebruik. 

Het museum is iedere zaterdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Er 
zijn steeds twee mensen aanwezig voor het geven van een toelichting. 
Op aanvraag worden rondleidingen georganiseerd, waarvan druk 
gebruik wordt gemaakt. De toegang is gratis. 

In het Dief- en Duitbuis werd op 3 april de tentoonstelling "de Oude 
Spoorlijn Rotterdam-Gouda" geopend door wethouder T.Oster. Er was 
veel belangstelling voor het gebodene. Op 19 april lag het aantal 
bezoekers boven de 200, toen het musewn een extra dag was geopend 
in verband met het Museumweekend. 

Op 3 juli opende de acteur Luc Lutz in het Dief- en Duitbuis een 
expositie, die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
muziekvereniging E.M.M. (Eendracht maakt Macht) was ingericht. 
Ook voor deze tentoonstelling was veel belangstelling. 

Het museum is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 
13.00 tot 16.00 uur. Ook hier zijn steeds twee vrijwilligers aanwezig 
voor het geven van een toelichting. De toegang is gratis. 

In de wintermaanden is het Dief- en Duitbuis gesloten in verband 
met mogelijke schade aan de voorwerpen en foto's als gevolg van kou 
en vocht. 

In de derde lokatie van de HVC in de boerderij 's-Gravenweg 325 is 
het afgelopen jaar door vrijwilligers hard gewerkt aan de verbouwing 
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van het depot. In het kadet" van clt' l'III'NlIS 11 AfJ.:l'slol'l tm Ingeboekt" 
onder begeleiding van de Vercniging l(rrgm'(1 Zuid·lloll:lI1d is het depot 
ingericht. Op zaterdag 11 deccmlwt" OJl('IICIt· wI'lhoudt,." J.Tammel 
onder grote belangstelling het nieuwe depol. 

In het depot wordt door een aantal vrijwil1igt~rs \wkclijks gewerkt 
aan het herstellen en conserveren van de in Iwt ht·zif van de HVC 
zijnde historische voorwerpen. In een gedeelte van lid llistorisch 
Museum worden documenten en foto's bewaard, dic evcnccns door 
vrijwilligers worden geregistreerd. 

Op 19 mei werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In het 
openbare gedeelte na de pauze hield de heer C.J. de Koning een lezing 
met als titel "Autobusdienst Van Gog Rotterdam-Gouda 1922-1967." 
Over dit onderwerp werd door hem een boek geschreven met dezelfde 
titel. 

Per kwartaal wordt door de HVC een nieuwsbrief aan de ruim 200 
leden verzonden met verenigingsnieuws en artikelen over de historie 
van Capelle. Bovendien worden boekjes samengesteld die betrekking 
hebben op de tentoonstellingen, die gratis voor de bezoekers 
beschikbaar zijn. Op deze wijze komt een beschrijving van de Capelse 
geschiedenis tot stand. 

Als voorzitter van de HVC dank ik alle medewerkers van de 
vereniging voor hun enthousiasme en inzet. 

Namens het bestuur wens ik de lezers van de Nieuwsbrief prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2000 toe. 

S.Elhorst, voorzitter 

OPENING VERNIEUWD DEPOT 

Op zaterdag 11 december 's morgens om 11 uur werd door de 
wethouder van Cultuur, de heer J.Tammel, het vernieuwde depot op 
de zolder van de boerderij aan de 's-Gravenweg 325 feestelijk geopend. 
De vrijwilligers, die maandenlang aan de klus hebben gewerkt, hebben 
eer van hun werk. 

Naast twee musea beschikt de HVC nu over een depot dat 
professioneel onder leiding van een consulente van de Vereniging 
Erfgoed Zuid-Holland is ingericht. 

De wethouder met 2 raadsleden en de depotbeheerder 
foto J. de Gier 

2 vrijwilligers aan het werk 
foto J. de Gier 
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HERINNERINGEN 

In onze rubriek "Herinneringen" plaatsen we hierbij het derde verhaal 
dat Henk van de Marel schreef over het Capelle van voor de oorlog. 
Wij zouden het zeer prijs stellen als lezers van de Nieuwsbrief hun 
jeugdherinneringen zouden opschrijven en aan ons toezenden. 
Eventueel willen wij bij u langskomen om uw verhalen over vroeger op 
te tekenen. U gelieve hiervoor contact op te nemen met S.Elhorst, 
Al<kerwillde 4, 2906 XA Capelle a.d. IJssel. Te1.4505660. 

NERING 

De Capellenaren verdienden de kost vooral in de scheepsbouw en in de 
land- en tuinbouw. 

Beide scheepswerven van Vuyk hadden honderden mensen in dienst. 
Een schip werd destijds geheel uit losse voorbewerkte spanten en 
huidplaten samengesteld. Via hoge masten en met behulp van 
handlieren werden de delen op hun plaats gebracht en vervolgens met 
gloeiende nagels aan elkaar geklonken. Zo'n klinkerploeg bestond uit 
een klinker, een aanhouwer en een nagelheter. Dit was veelal een 
jongen, die pas de lagere school had verlaten. De meeste 
werkzaamheden werden buiten verricht waardoor het werken op een 
scheepswerf niet gemakkelijk was. 

De tewaterlating van een schip was een feestelijke gebeurtenis, die 
werd bijgewoond door het halve dorp. Helaas was deze vreugde in de 
crisisjaren vaak gemengd met zorg omdat veel mensen -als er geen 
nieuwe opdrachten waren- werden ontslagen en zo afbankelijk werden 
van "de steun". 

Naast de nieuwbouwwerf van Vuyk was de rietmattenfabriek 
(mattenfrot genoemd) gelegen, waar het werken ook al geen pretje 
was. De hele dag werkten de mattenfrotters op hun knieën om door 
middel van "strikken" het riet om te vormen tot matten. Het weekloon 
van de mattenfrotters bedroeg f.9,90 en als de eigenaar aan het eind 
van de week met een tientje kwam betalen, vroeg hij steeds een 
dubbeltje terug. "Ik heb erop gerekend, baas", zei de frotter dan en 
toverde het dubbeltje uit zijn zak tevoorschijn. 

Deze rietmattenfabricage was oorspronkellijk sterk met de 
IJsselsteenfabricage verbonden. Later werden de matten gebruikt voor 
afscheidingen en in de tuinbouw. 

Ook bij de drijfsteenfabriek van Feenstra was het zwoegen 
geblazen. Hier werden vooral aan de spierkracht van de mannen hoge 
eisen gesteld. Als bijvoorbeeld een schip met balen cement (50 kg per 
stuk) gelost diende te worden, dan moesten de mannen per houten 
ladder naar het scheepsdek klinunen om vervolgens nogmaals per 
ladder op het hoger gelegen fabrieksterrein te komen. Vervolgens liep 
men de 100 meter naar het "cementhok" waar de balen werden 
opgeslagen. De mannen werden geacht 2 balen tegelijk te 
transporteren. Om het werk wat spannender te maken, hielden ze 
soms wedstrijden wie de meeste balen tegelijk kon vervoeren. Naar 
zeggen zou het record op 6 balen hebben gelegen. 

Ook op de "glashut" in Keeten werd heel wat afgezweet, evenals op 
de iets verder gelegen fosfaatfabriek waar de "zuurstokers" , schaars in 
oude kleding gestoken, hun werk verrichtten. Dit ging ook 's avonds 
door. Dan brachten de vrouwen en/of kinderen om 12 uur een prak in 
een pannetje en een borreltje in een klein flesje naar de mannen. 
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De mSTORISCHE VERENIGING SCHOONHOVEN verzocht ons het 
volgende bericht in onze Nieuwsbrief te plaatsen. 

GROTE HISTORISCHE VAART OP DE LEK MET DE 
RADERSALONBOOT "KAPITEIN KOK" 

Op 22 april 2000, de zaterdag voor Pasen, zal over de Lek en de 
Nieuwe Maas een bijzondere cultureel-historische vaartocht 
plaatsvinden tussen Schoonhoven en Rotterdam en terug met de 
radersalonboot KAPITEIN KOK. Dit in 1977 opnieuw in de vaart 
gebrachte passagiersschip, is de eerste gerestaureerde Nederlandse 
raderboot en heeft daarvoor onder de naam REEDERD OP DE LEK 6 
van 1911 tot in 1948 als lijndienstboot van de Stoomboot-Reederij op 
de Lek gevaren op het traject Culemborg - Schoonhoven - Rotterdam. 

Door uiterlijk, techniek en levensloop behoort de KAPITEIN KOK 
tot de belangrijkste heden ten dage varende Nederlandse historische 
passagiersschepen. Dit schip kan als geen ander aanschouwelijk maken 
hoe de mensen van de steden, dorpen en waarden langs de Lek over 
het water reisden naar de grote stad Rotterdam. En omgekeerd hoe 
vele Rotterdammers per Lekboot kennis maakten met de Lek(streek). 

Hoewel het al meer dan 50 jaar geleden is dat de 
Lekpassagiersboten hun diensten staakten, bestaat nog altijd grote 
belangstelling voor de geschiedenis van dit vroegere openbaar vervoer. 
En juist de laatste jaren ontstaan opvolgers van de historische 
lijndiensten zoals de seizoen-sneldienst tussen Wijk bij Duurstede en 
Dordrecht met de draadvleugelboot METEOOR. En nog altijd kan de 
oudste generatie uit eigen herinnering verhalen over de reizen met de 
raderstoomboten. 

Gezien deze achtergronden is het initiatief ontstaan met de 
gerestaureerde radersalonboot KAPITEIN KOK, de enige nog 
bestaande voormalige Lekboot, op zaterdag 22 april 2000 een 
historische vaart te organiseren. De boot vaart sinds 1977 als 
verhuurschip in de representatieve sfeer en biedt plaats aan 375 
personen. Eigenaar is Martin Key/Radersalonboot Kapitein Kok BV te 
Diemen, thuishaven Amsterdam Oostelijke Handelskade. 

Er zijn minimaal 200 passagiers nodig om de vaart te kunnen laten 
doorgaan. Vertrek in Schoonhoven (grote steiger aan de Lek Buiten de 
Veerpoort) 11.30 uur, terugkeer ongeveer 16.30 uur. Eten en drinken 

zijn aan boord apart te verkrijgen. De vaarprijs bedraagt f.45,00 per 
persoon. U kunt u aanmelden door overschrijving naar bankrekening 
337105138 van de VVV Schoonhoven/Krimpenerwaard onder 
vermelding van "Kapitein Kok-vaart" en uw naam en adres. 

Voor eventuele verdere informatie gelieve u zich te wenden tot de 
VVV Schoonhoven/Krimpenerwaard, Stadhuisstraat 1, 2871 BR 
Schoonhoven. Tel. 0182385009, fax 0182387446. 

De radersalonboot KAPITEIN KOK, naar type en historie een zeer 
waardevol rivierpassagiersschip, gebouwd in 1911 en gerestaureerd in 
1977. Zeldzame overlevende van de schepen, die de rivieren ontsloten. 

foto: Hubert Kraaivanger 
fotografie en documentatie, Amsterdam 
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De Stichting de Cultuurpromenade had op 24 november 1999 een 
voorleesmiddag georganiseerd onder de naam "Eilanden en water in 
alle Capelse Culturen" op een aantal lokaties waaronder het Historisch 
Museum in het BeijerinckgemaaI. Naar de reden kunnen we slechts 
raden, maar helaas kwamen slechts 2 bezoekers opdagen. 
Om de voorbereiding niet geheel vergeefs te laten zijn geweest, geven 
wij u onderstaand de tekst die we voor de bezoekers hadden 
samengesteld. 

VOORLEESMIDDAG 

Jullie hebben vast al wel geleerd dat lang geleden het Westen van 
Nederland, dus ook de plaats waar wij wonen, bijna helemaal uit 
water bestond. Alleen op de hoger gelegen gedeelten woonden mensen. 
In Capelle was dat bijvoorbeeld de strook land langs de rivier, en in de 
wijk Schollevaar het Schollevaarseiland, dat eeuwenlang internationaal 
bekend was als broedgebied van vogels. 

AI honderden jaren geleden begon men vanaf de rivier landinwaarts 
sloten te graven en kwamen er boerderijen op de drooggevallen grond. 
Langs de rivier waren steenbakkerijen waar tot het begin van deze 
eeuw de beroemde IJsselsteentjes werden gebakken uit het slib van de 
rivier. Maar een groot gedeelte van Capelle, met name waar nu de 
wijk Schenkel is, bestond eeuwenlang voor het grootste deel uit 
plassen. En die plassen werden nog steeds groter omdat de mensen de 
grond gingen afgraven en die in de zon droogden waardoor turf 
ontstond, die als brandstof werd gebruikt. 

Land uit water 
Je kunt je voorstellen dat de Nederlanders het jammer vonden dat er 
niet meer land was waar men kon wonen en werken en daarom gingen 
knappe mensen bestuderen hoe uit dat water grond kon worden 
gemaakt. Eerst werd het water door windmolens afgevoerd, later door 
stoomgemalen en nog weer later door electrische gemalen. Het water 
werd in sloten en kanalen gepompt en vandaar in de rivieren, die het 
naar de zee afvoerden. Om te voorkomen dat het land weer water 
wordt en wij hier niet meer kunnen wonen, gaat dat nog steeds zo 
door. 

De Nederlanders werden zo goed in het beheersen van het water dat 
Nederlandse waterbouwkundig ingenieurs in de hele wereld beroemd 

zijn en hun hulp wordt ingeroepen wanneer er grote overstromingen 
plaatsvinden, zoals nu bijvoorbeeld weer in China waar de rivieren 
regelmatig overstromen omdat de dijken eromheen niet hoog genoeg 
zijn. Het gevolg is dat bij die overstromingen steeds duizenden mensen 
en dieren verdrinken, huizen worden vernield en landbouwgrond voor 
lange tijd niet kan worden gebruikt. 

Het ontstaan van de AIexanderpolder 
Eén van die knappe mensen die uit water land konden maken, was ir. 
Jan Anne Beijerinck, die leefde van 1800 tot 1874. Hij kwam uit een 
familie van waterstaatsingenieurs, maar zijn vader stierf toen hij pas 7 
jaar was. Zijn moeder had geen geld om hem te laten studeren en 
studiebeurzen bestonden in die tijd nog niet, zodat je alleen maar kon 
gaan studeren als je ouders je studie zelf konden betalen. Jan Anne 
werd daarom in de praktijk opgeleid door zijn oom en zijn oudere 
broer Martinus, en toen hij 18 jaar was werd hij aangesteld bij 
Waterstaat als assistent bij een uitwateringsonderzoek. Toen hij 25 
jaar was slaagde hij voor het ingenieursexamen. 

In 1858 kreeg ir.Beijerinck de opdracht een plan te maken voor de 
drooglegging van de Kleine Plassen van Schieland, de latere polder 
Prins Alexander waarvan Schenkel deel uitmaakt. AI eerder had hij de 
leiding gehad over de droogmaling van de Haarlemmermeer; de drie 
stoomgemalen waren door hem ontworpen en onder zijn toezicht 
gebouwd. Deze gemalen waren van een bijzondere architectuur en 
technische meesterwerken. 

Het naar ir. Beijerinck genoemde gemaal, waar we nu zijn, werd in 
oktober 1869 in gebruik genomen als één van de 3 zogenaamde 
benedengemalen. Ze werden in dezelfde stijl gebouwd als die in de 
Haarlemmermeer. Het werd tot 1990 gebruikt voor het droogmalen 
van de polder; toen werd die taak overgenomen door een nieuw gemaal 
in Nieuwerkerk. De machines in de machinekamer van "ons" gemaal 
werken nog en kunnen in noodgevallen worden gebruikt. 

Treinen 
In 1839 ging de eerste trein (een stoomtrein) in Nederland rijden van 
Amsterdam naar Haarlem en terug. Dat was een hele vooruitgang 
want voor die tijd moest je, als je van de ene plaats naar de andere 
wilde, de postkoets nemen over de meestal hobbelige wegen, of over 
water gaan met de trekschuit die door paarden, en ook wel door 
mensen, werd voortgetrokken. Mensen, die het geld hiervoor hadden, 
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gingen te paard en natuurlijk kon je ook lopen, maar dan duurde de 
reis wel erg lang en was hij ook erg vermoeiend. 

Op 30 juli 1855 ging de eerste trein rijden van Rotterdam naar 
Utrecht en terug. Er werd gestopt in Harmelen, Woerden, Oudewater, 
Gouda, Nieuwerkerk en Capelle. De Alexanderpolder was nog niet 
drooggemalen zodat de reiziger, als hij uit het raampje van zijn coupé 
keek, ter hoogte van Capelle aan de ene kant water en aan de andere 
kant watermolens zag. 

Eerst was er in Capelle alleen een houten gebouwtje waar de 
reizigers konden in- en uitstappen, maar er gingen hoe langer hoe 
meer mensen met de trein reizen, zodat een stenen station werd 
gebouwd tussen de 's-Gravenweg en de spoorbaan, dat in 1915 officieel 
werd geopend. De stationschef woonde met zijn gezin op de 
bovenverdieping en er werden bovendien 10 kleine stenen huizen 
gebouwd: de Stationsbuurt. 

In 1935 werd het station gesloten omdat het aantal treinreizigers 
sterk was afgenomen als gevolg van de komst van goed busvervoer met 
meer haltes, waardoor de reizigers dichter bij huis konden instappen 
en uitstappen. In 1964 werd het stationsgebouw gesloopt en op de 
plaats van de oude spoorbaan werd tussen Rotterdam en Nieuwerkerk 
de Abram van Rijckevorselweg aangelegd. De Stationsbuurt bestaat 
nog. 

Capelle had jarenlang geen treinverbinding, maar in 1981 werd het 
station Schollevaar geopend, zodat we nu weer met de trein (maar dat 
is niet langer een stoomtrein) kunnen reizen. 

Het ondste gedeelte van Capelle 
Ik heb jullie al verteld dat Capelle langs de rivier is ontstaan. Dit 
gedeelte van Capelle wordt het Dorp genoemd. In de loop der jaren (of 
eeuwen) kwamen daar andere buurten bij: Keten (nu Capelle-West), 
Kralingseveer dat in 1941 van Capelle naar Rotterdam ging, en 
Schenkel dat vroeger de Polder werd genoemd. Na de Tweede 
Wereldoorlog ging Capelle zich pas echt uitbreiden: de wijken 
Middelwatering, Oostgaarde, Schollevaar en 's-Gravenland werden 
gebouwd. 

Ook heb ik het al over de steenbakkerijen langs de IJssel gehad. In 
Capelle waren er vier en één daarvan was in het Dorp. In die 
steenplaatsen werd in de openlucht gewerkt, ook door nog heel jonge 
kinderen. Toen de steenbakkerij in 1909 werd gesloten, werden hier 
huizen gebouwd en kreeg de nieuwe buurt de naam van de afgebroken 

steenfabriek: "de Oude Plaats". De huizen werden in de jaren '70 
gerenoveerd en er zijn nieuwe bijgebouwd. Veel Capellenaren zijn hier 
geboren en opgegroeid en velen wonen er nog steeds. 

Probeer je eens even voor te stellen hoe het hier was tot ongeveer 
1960 toen Capelle begon te bouwen en uitgroeide van dorp tot stad. Er 
stonden boerderijen en huizen, een oude kerk met ernaast een pastorie 
waarin de dominee woonde, er waren winkels en er was wat 
industrie langs en bij de rivier. Er woonden een dokter en een notaris 
en er waren een school, een paar café's, herenhuizen voor de 
belangrijke mensen, het gemeentehuis, de ruïne van het oude kasteel in 

.~ 
het Slotpark en de gracht eromheen, het oude koetshuis van het kasteel 
en het dief- en duifhuis (dat er nog steeds staat). En dan een groep

~ eenvoudige huizen: "de Oude Plaats". De Van Brienenoordbrug werd 
pas in 1958 gebouwd; tot dan toe moest je met het pontveer naar de 
andere kant van de rivier. 

Het Dorp werd aan één kant begrensd door de Hollandsche IJssel 
en verder waren er weilanden zover je kon zien. Hier speelde het hele 
leven zich af en iedereen kende iedereen. 

r 

.~ 
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UITREIKING VRIJWILLIGERSPRIJS 

Op dinsdag 7 december werd ter gelegenheid van de jaarlijkse 
vrijwilligersdag, in het Isala-theater de Vrijwilligersprijs 1999 
uitgereikt. 

Uit de 14 genomineerden waren 3 winnaars gekozen, nI. de Capelse 
afdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging, de Jongeren van het 
Roemeniëprojekt en de Capelse Gymnastiekvereniging C.G.V. Aan elk 
van de winnaars werd door de wethouder van Welzijn G.J.M. van den 
Akker een bedrag van f.l000,00 overhandigd, terwijl aan de overige 
genomineerden bloemen werden aangeboden door de voorzitter van de 
jury, de heer H.Cohen. Namens de HVC nam onze penningmeester 
mevr. Anna Swets de bloemen in ontvangst. 

Na het officiële gedeelte was in de kleine zaal van het theater 
gelegenheid voor een hapje en een drankje onder begeleiding van 
gezellige muziek. 

Mevrouw Swets wordt door de heer Cohen in de bloemetjes gezet 
foto: Joop Zeemeijer 

OP ZOEK NAAR (VOOR)OUDERS IN 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

We reden door Capelle op zoek naar het Historisch Museum aan de 
Bermweg 13. Als geboren en getogen Kralingenaars van voor de oorlog 
kenden we Capelle eigenlijk alleen van lange zondagse wandelingen via 
de Kralingseweg, de 's-Gravenweg en de Ringvaartweg. Soms werd de 
hele dijk afgewandeld langs de kalkovens en de fabriek van 
Rademaker tot aan het Zalmhuis bij Kralingseveer. Op de terugtocht 
langs de rivier kwam op een gegeven moment al van verre de 
watertoren van Kralingen weer in zicht. 

De Bermweg was, op wat bekende plekjes na, ook niet meer zoals 
we die kenden van vroeger en nummer 13 bleek lastig te vinden. Bij 
een politiewagen vroegen we de agenten om raad, maar die hadden 
nooit van het historisch museum gehoord. Toch wist één van hen dat 
er iets bijzonders in het oude gemaal was te zien. Ze boden aan ons er 
heen te brengen en reden voor ons uit. Met politie-escorte was het 
museum binnen tien minuten gevonden. 

Binnen hoopten we iets meer van de historie van onze ouders en 
voorouders te weten te komen, die ooit in Capelle aan den Ijssel waren 
geboren, of er tenminste enige tijd hadden gewoond. Van de 
burgerlijke stand van het Gemeente-archief van Rotterdam wisten we 
al hoe de geschiedenis globaal in elkaar stak, maar in het Historisch 
Museum vertelden de heer Elhorst en zijn assistent en passant nog wat 
leuke details. Hij verzocht ons om wat over het stukje historie te 
schrijven, en daaraan hebben we graag voldaan. 

Lambertus Schulp, de vader van mijn vrouw Nellie, werd in 1890 in 
Muiden geboren evenals zijn twee jaar oudere zuster Anna Elizabeth 
en twee nog oudere kinderen. 

Hun vader Jan Schulp overleed reeds in 1902. De jonge Lambertus 
werd al snel ingeschakeld om mede de kost te verdienen. Toen hij min 
of meer op eigen benen stond, trok zijn moeder de weduwe Antje 
Schulp-van Soli, in bij haar dochter Anna Elizabeth, die inmiddels was 
getrouwd met de scheepstimmerman Willem Frederik Rooda uit 
Oostzaan. Willem en Anna kregen reeds in Muiden een dochter met de 
naam Anna Maria Elizabeth. 

Op 3 februari 1909 vertrok de familie Rooda met Antje Schulp-van 
SolI naar het verre 'Cappelle op d'IJssel', kennelijk vanwege de goede 
vooruitzichten in de scheepsbouw. Lambertus Schulp bleef achter bij 
familie in Muiden, maar niet voor lang. Op 24 september 1909 volgde 

483 482 



hij zijn familie naar Capelle en trok bij hen in. Volgens de burgerlijke 
stand woonde de familie gezamenlijk in 'huizing A 270'. Wellicht is er 
een lezer die weet welke straatnaam er achter deze code schuilgaat. 

Volgens overlevering vond Lambertus werk op scheepswerf Vuyk 
als 'ijzerwerker' . Zwager Willem had wellicht voor hem rondgekeken 
of bemiddeld bij het vinden van een baan in Capelle. 

De Rooda's kregen in 1910 een zoon, Jan, en vertrokken op 8 
februari 1911 naar het plaatsje Heusden aan de Bergse Maas. 
(Schoon)moeder Antje Schulp-van Soli ging met de familie mee en 
Lambertus Schulp bleef alleen in Capelle achter. Weliswaar woonden 
er in Capelle nog ene Hendrik Schulp en zijn gezin en nog een tuinman 
Albertus met deze bijzondere achternaam, maar een familierelatie 
staat niet vast. Ook is niet bekend of Lambertus deze mensen heeft 
gekend. 

Lambertus was aangewezen op een kosthuis, waarvan hij al snel 
zijn bekomst had vanwege de miserabelê huisvesting en het nog 
slechtere eten. Inmiddels had hij echter in het dorp Neeltje Wilhelmina 
Pols leren kennen, waarmee hij op de plaatselijke zangvereniging zat. 
In het museum troffen we een vaandel van de zangvereniging van 
Keeten (Keten) aan, opgericht in 1909. Het moet deze vereniging zijn 
geweest. 

Het verhaal wil dat Lainbertus voor enige tijd een goed kosthuis 
vond bij de ouders van NeeItje Wilhelinina: Bertus Pols en Lijntje 
Holster, waartoe dochter Neeltje wel pleitbezorgster zal zijn geweest, 
Het gezin Pols telde 6 kinderen waarvan NeeItje op één na de oudste 
was. Zij woonden achtereenvolgens in 'huizing 319,394 en 
242d' (codes waarvan wij graag de straatnaam zouden weten). 

NeeItje Wilhelmina Pols werd op 17 juni 1895 in Capelle geboren. 
Zowel haar grootouders van vaders zijde (Jan Pols en Hendrina 
Krijgsman) als van moeders zijde (Jan Holster en Neeltje Wilhelmina 
van der Kroon) woonden in Capelle. De laatsten woonden in de 
Nijverheidsstraat op nummer 12; ze waren oorspronkelijk 
afkomstig van Nieuwe Tonge. 

Uit de burgerlijke stand blijkt dat Jan Pols omstreeks 1867 uit 
Kralingen naar Capelle was gekomen. Hij trouwde met Hendrina 
Krijgsman en ze kregen 4 kinderen, waarvan Bertus er één was. 
Hendrina overleed in 1882 en omstreeks 1883 hertrouwde Jan met 
Anna Vuyk uit Ouderkerk aan den IJssel. Zij kregen eveneens 4 
kinderen. 

De vader van Neeltje Pols, Bertus, vonden we in het archief met het 

beroep 'plaatwerker'. Misschien heeft hij een blauwe maandag in de 
scheepsbouw gewerkt, maar het staat vast dat Bertus glasblazer was. 
Neeltje vertelde later aan haar dochter (mijn vrouw) dat zij als meisje 
regelmatig vaders broek moest verstellen die sleets was van het rollen 
met de glasblazerspijp over de bovenbenen. Inmiddels weten we van 
het museum ook dat de 'glashut' in Keeten moet hebben gestaan. 

Op 8 oktober 1915 verhuisde de familie Pols voorgoed naar 
Schiedam. Wellicht liep de glasblazerij in Capelle ten einde en hadden 
de jeneverstokers een grote behoefte aan glaswerk. 

Op 28 juni 1911 verhuisde Lambertus Schulp naar Rotterdam waar 
hij een nieuwe betrekking had gevonden, maar hij was NeeItje niet uit 
het oog verloren want op 6 maart 1913 trouwden zij in Cappelle op 
d'IJssel, wellicht nog in het oude stadhuis aan de Dorpsstraat (zou dit 
nog ergens bekend zijn?) Zij woonden voornamelijk in Kralingen, 
waar zij negen kinderen grootbrachten. Eén van die kinderen is 
inmiddels weer senior ingezetene van Capelle aan den IJssel. 

De grootouders van mijn vader Leendert Vlot, waren Annigje 
Lagerwaard en Arie Vlot. Annigje werd in 1841 geboren in Tienhoven 
aan de Lek in de Alblasserwaard. Haar ouders waren Jacob 
Lagerwaard (ca 1801) en Barbara Vuurens. De Lagerwaards waren in 
die dagen een grote schippersfamilie. Wellicht was het schippersleven 
er de oorzaak van dat ze in Tienhoven waren 'verzeild'. Ook Annigjes 
broers, Pieter en Jan, en oom Pieter Johannes Lagerwaard waren 
schippers. 

Bekend is dat Jacob Lagerwaard van oorsprong afkomstig was uit 
Capelle aan den IJssel. Niet zo vreemd omdat deze naam daar nog 
steeds voorkomt. Jacob werd later 'stedelijk arbeider' in Rotterdam, 
evenals zijn schoonzoon Arie Vlot en diens zoon Jacob. 

Hoewel het leuk is dat ook de naam 'Vlot' nog in Capelle voorkomt, 
houdt die verder geen direct verband met de geschiedenis van mijn 
familie. 

J.Vlot en N.W.Vlot-Schulp 
Veulenkamp 58,2623 XE Delft 

P.S. Eventuele reacties zijn van harte welkom 
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EXPOSITlliS IN 2000 

Voor het jaar 2000 zijn de volgende exposities in het Historisch 
Museum gepland. 
In de maanden januari, februari, maart en april: 
"Capelle & de Ussel". Opening op zaterdag 8 januari. 
In de maanden mei, juni, juli en augustus een tentoonstelling over het 
voormalige Ned.Oost-Indië en Nieuw Guinea tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog en in de maanden september, oktober, november en 
december zal aandacht worden besteed aan het feit dat het 125 jaar 
geleden is dat de AIexanderpolder werd drooggemalen. 

In het Dief- en Duifhuis is in de maanden april, mei en juni een 
tentoonstelling te bezichtigen over de wandelmarsen in de jaren '50, 
terwijl in juli, augustus en september een expositie zal worden 
ingericht die betrekking heeft op de geschiedenis van de historische 
Dorpskerk. 

In verband met het bovenstaande willen wij graag een beroep doen op 
de hulp van de lezers bij het verzamelen van materialen voor de 2 
volgende tentoonstellingen. 

WANDELMARSEN IN DE JAREN '50 
In de jaren '50 werd in Capelle en Kralingseveer een aantal 
wandelmarsen georganiseerd waaraan tal van wandelclubs en 
verenigingen deelnamen. Vooral de marsen van de Ussel- en 
Lekstreek, georganiseerd door Wegelings Drukkerij, de Ussel- en 
Lekstreek en de Oranje Garde trokken deelnemers van ver buiten de 
grenzen van Kralingseveer en Capelle aan den Ussel. 

De HVC is van plan vanaf de eerste zaterdag in april 2000 in het 
Dief- en Duifhuis aan de Rozenburcht een tentoonstelling in te richten 
over deze wandelingen. Hiervoor zouden we graag een beroep willen 
doen op iedereen, die herinneringen aan deze marsen in zijn bezit 
heeft. Wie deze herinneringen (zoals foto's, vaandels, medailles e.d.) 
beschikbaar wil stellen voor de tentoonstelling, gelieve contact op te 
nemen met: 
C. van Beusekom, tel. 4422440 
A. de Bruijn, tel. 4425825 of 
J. de Gier, tel. 4504845 

NEDERLANDS OOST-INDIE EN NIEUW GUINEA TIJDENS EN NA 
DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over aan de Geallieerden. Op 15 
augustus 2000 is het derhalve 55 jaar geleden dat een definitief einde 
kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 

Veel mensen uit Capelle aan den Ussel en omgeving hebben de 
Japanse bezetting en/of de politionele akties in het voormalige 
Nederlands Oost-Indië meegemaakt. Om deze redenen heeft de HVC 
het voornemen om van mei tot en met augustus 2000 in het Historisch 
Museum aan de Bermweg 13 een tentoonstelling te organiseren over 
deze vroegere Nederlandse kolonie. Er zal aandacht worden besteed 
aan de periode tussen 1940 en 1950 en aan de gebeurtenissen in Nieuw
Guinea rond 1962. 

Helaas is de HVC niet in het bezit van veel materiaal over deze tijd. 
Daarom willen we een beroep doen op iedereen die deze periode of een 
deel ervan in het voormalige Nederlands Oost-Indië (het huidige 
Indonesië) of Nieuw- Guinea (thans West Irian) heeft doorgebracht. 
Wie hiervan foto's of ander materiaal beschikbaar wil stellen voor de 
tentoonstelling, verzoeken we contact met ons op te nemen. Hiervoor 
en voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: 
J. van Campen, tel. 4507736 of 
J. de Gier, tel. 4504845 
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uw VERZAMELING IN HET MUSEUM? 

De lIVC wil verzamelaars in de gelegenheid stellen hun verzameling in 
het Historisch Museum te laten zien. Zo'n verzameling mag van alles 
zijn: vingerhoedjes, oude schaatsen, brillen, hoeden enz. enz. 
Voorwaarde is wel dat de voorwerpen een historisch karakter hebben. 

In het museum zal een vitrine beschikbaar worden gesteld die de 
verzamelaar, met behulp van een medewerker van het museum, naar 
eigen inzicht mag inrichten. Zo kunt u gedurende vier weken uw 
verzameling tonen aan het publiek. 

Spreekt het bovenstaande u aan, dan kunt u zich schriftelijk 
aanmelden bij de: 
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 
o.v.v. "mijn verzameling" 
Postbus 136 
2900 AC Capelle aan den IJssel 
met vermelding van uw naam, adres en tel.nummer en de 
aard/omvang van uw verzameling. 

Bij voldoende belangstelling zal een inventaris worden gemaakt, 
waarna u bericht van ons zult ontvangen met vermelding van data etc. 

RECEPTEN UIT VERVLOGEN JAREN 

De gehaktballen van oma, de appeltaart van tante Ria, de snert die 
moeder zelf maakte, wat hebben we ervan zitten smullen! En dat alles 
bereid volgens aloude recepten. De lIVC zoekt recepten uit vervlogen 
tijden, en misschien kunt u ons daarmee helpen. 

Hoe bereidde men vroeger de maaltijd en welke ingrediënten 
werden er gebruikt voor bijvoorbeeld het bakken van koekjes, zijn er 
typisch Capelse gerechten en hoe bereidde men deze? Heeft u een 
recept zelf bedacht of heeft u het gekregen van b.v. uw grootouders? 

We zouden dat graag van u vernemen, uw recepten zijn dan ook 
van harte welkom. U kunt ze opsturen naar: 
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 
o.v.v. "Recepten van vroeger"
 
Postbus 136, 2900 AC Capelle aan den IJssel.
 
Metvermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
 

Van de ingezonden recepten zal een inventarisatie worden gemaakt, 
waarna de lIVC ze, uiteraard voorzien van de naam van de inzender, 
wil trachten te publiceren/bundelen. 

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 

A.M. den Boer adviseur 0180-314870 
P.J.C.Weyling adviseur 4501219 
C. van Maanen adviseur 4581198 
R.O. van Boven adviseur 2799451 

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 
IJssel. 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. 
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mSTORISCHE VERENIGING 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

AANMELDINGSFORMULIER 

Hierbij geef ik mij op als lid/vrijwilliger 

Naam hr/mevr.* .. 

Geb.datum 

Adres 

Postcode en plaats . 

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

Handtekening 

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

Dit formulier toezenden aan de secretaris H.G.Gerritsen, Alkenoord 
126, 2903 XE Capelle aan den IJssel 

Heeft u vragen, neem dan contact op met 
S.Elhorst, voorzitter tel.4505660 of 
H.G.Gerritsen, secretaris te+ .4505981 

* = doorstrepen wat niet van toepassing is 
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