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OPEN MONUMENTENDAG 2003 

Op 13 september 2003 vond in onze gemeente de 17e Op('n Monumen
tendag (OMD) plaats. De dag stond dit jaar in het teken van het thema 
'Boerenbouw. Monumenten van het agrarisch bedrijf'. 

I-kl evenement heeft, mede dankzij het prachtige weer, ongeveer 2250 bezoe
kers getrokken. Dat is ongeveer 150 meer dan vorig jaar. Het Dief- en duifhuis
je met. de expositie 'Van Toen naar Nu' was goed voor ± 120 bezoekers, het 
'Ilistmisch Museum met de expositie 'Boerenbouw' ontving er ± 170. De machi
Iw,kaml'r van het gemaal Jan Anne Beijerinck werd door ± 110 mensen bekeken. 
DI' 1>111 pskerk cn de hoerdcrij 's-Gravenweg 325 ontvingen respectievelijk ± 
IOOl) l\n I ISO mensen. De uilgezette fietsroute werd door ± 100 wielrijders 
~\llm(llln. Als I-t('vol/ol V/lil de reconstructie van de dijkvoet bij het veerhuis deze 
"',OI1\I\r, kondllll hclalls muur IWIJC van Ik drie gehuurde historische schepen 
Vllmn. liet IJ,('vollJ, was llIilHkr r)l\Ssagil~rs dan voorgaande jaren, namelijk ± 600. 
BClfeurellswllllnlig is dat dc Iwee overgehleven schepen hij hel aan- en afmeren 
schade opliepen aan boeg en schroef door de bij de reconstructie voor de steiger 
gestorte keien. Reden voor de schippers om de organisatie mede te delen dat, als 
er geen maatregelen worden genomen, zij volgend jaar niet meer van de partij 
kunnen zijn. Dat zou wel heel erg jammer zijn. Niet alleen kan er dan niet meer 
met varende monumenten op de Hollandsche IJssel worden rondgevaren of 
overgevaren naar Krimpen. Ook komt er dan een einde aan een 17 jaar oude tra
ditie en de even lange samenwerking met de organisatie van Open 
Monumentendag in Krimpen aan den IJssel. 

Het Nut-Capelle organiseerde dezelfde dag in de oude dorpskern voor de 33e 
keer de Capelse Kunstmarkt, op het Stadsplein werd voor de 4e keer de Cultuur 

Prom gehouden. Burge
meester Joke van Door
ne gaf om 10 uur in de 
Dorpskerk het startsein 

Dorpskerk tijdens de 
gezamenlijke opening op 
13 september 2003 van 
dl! 4e Cultuurprom. de 
33e Kunstmarkt en de 
17e Open 
Monumentendag. 
Foto: J. de Gier. 

voor deze dag vol cultuur, kunst en opengesteld cultureel erfgoed. Het 
Christelijk Gemen~,d Koor Capelle o.l.v. Ad de Joode bracht na de officiële han
deling een aantallieueren ten gehore. Het koor werd begeleid op het orgel door 
Cees van d(~r Slik. Aansluitend vertrok muziekvereniging Eendracht Maakt 
Macht al musicerend van de Dorpskerk naar het Stadsplein waar om half twaalf 
de Cultuurmark,t van start ging 

Open Monumentendag 2004 
De Open Monumentendag 2004 vindt plaats op zaterdag 11 september. Als 

thema is gekozen voor 'Verdediging'. Dit omdat het in 2004 driehonderd jaar 
geleden is dat Menno van Coehoorn stierf, een gebeurtenis die volgend jaar op 
verschillende manieren in Nederland zal worden herdacht. Menno van 
Coehoorn (1641-1704) was een groot Nederland vestingbouwer: Hij ontwierp 
een aantal vestigingen die vandaag de dag nog steeds terug te vinden zijn, zoals 
de Hoge Linie van Doesburg en de omwalling van Coevorden. 'Verdediging' is 
een voorlopige werktitel. Naar een andere, geschikter naam wordt door de lan
delijke Stichting Open Monumentendag nog gezocht. De HVC zal aansluiten bij 
het landelijk thema door aandacht te besteden aan de reeks middeleeuwse kas
telen en het laatste Slot van Capelle. 

Paul Weyling 

PRESENTATIE EXPOSITIE 'BOERENBOUW' 

Op Open Monumentendag 2003, 14 september 11.30 uur, is in het 
Historisch Museum de expositie boerenbouw gepresenteerd. Aanleiding 
voor de expositie is het uitroepen van 2003 tot het 'Jaar van de boerderij' 
met als doel de nog resterende, gezichtsbepalende, historische boerderijen 
en erven voor het nageslacht te bewaren. 

Binnen de expositie wordt ook aandacht besteed aan het belang van het behoud 
van het landelijk karakter van de 's-Gravenweg. De samenstellers van deze 
expositie: Hans Bolkestein en Frans van Es hebben bij hun werk veel medewer
king ontvangen van oude Capelse boerenfamilies, die voor veel informatie, ver
halen en foto's (soms unieke) foto's zorgden. In zijn dankwoord aan de aanwe
zigen noemde Frans van Es ook de inzet van Henk Nijman en Jaap de Gier, die 
he. , "*, =. ... ieder met hun eigen specialiteit voor 

het fotowerk hebben gezorgd. 
Muisstil waren de ongeveer 70 aan
wezigen bij het verhaal van Riet Sol
Ooms en Lien-Werkhorst-Ooms over 
zondag 8 oktober 1944, toen de boer
derij van hun ouders, als vergelding 
voor een door de illegaliteit tijd 
gepleegde aanslag op het nabijgele
gen spoor, door de Duitse bezetters in 
brand werd gestoken. Jan Ooms, de 
jongste broer van Riet en Lien, ver
telde daarna over de strijd die hij met 
de gemeente Capelle aan den IJssel 
moest voeren om de onteigening van 
de tweede boerderij van zijn ouders 
ongedaan te maken en over zijn zor
gen m.b.t. het behoud van het lande
lijk karakter van de 's-Gravenweg. 

Paul Weyling 

Riet Sol-Ooms en Lien Werklwrst-Ooms. 
Foto: J. de Gier. 
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REÜNIE FAMILIE VAN WALSUM-VAN CAPPELLEN 

Dinsdag 30 september was de geboortedag van Ariaantje van Cappellen. 
Zij zag in 1865 het levenslicht in de boerderij aan de 's-Gravenweg 325, 
waar thans o.a. het depot van de HVC is gevestigd. Haar ouders waren 
Dirk Pieter van Cappellen, o.a. veehouder, koopman en dijkgraaf van de 
Polder Prins Alexander en Neeltje PetroneUa van CappeUen. Ariaantje 
was in 1888 gehuwd met Arie Adrianus van Walsum, firmant van de riet
mattenfabrikanten Gebrs. Van Walsum te Krimpen aan den Ussel. Twee 
bekende zoons waren de burgemeesters Arnold en Gerard van Walsum. 

E.en zestiental kleinkinderen en partners van het echtpaar Van Walsum-van 
Cappellen hield op 30 september een familiereünie. Bij de voorbereiding hier
van waren twee klcindochters langs de boerderij gereden, waar de vlag van 'Het 
Jaar van de Boerderij' wapperde. Zij besloten aan de boerderij een bezoek te 
b('(~ngl~n en maakten van deze gelegenheid gebruik om te informeren of de boer
dl~rij in hun plannen kon worden ingepast. Reden was, dat deze boerderij des
tijds door verclving in handen van de familie Van Walsum was gekomen. Toen 
dc houw van woningen in Oostgaarde zich aankondigde hadden de Van 
Walsurns de boerderij en het daarbij behorende land aan de gemeente Capelle 
verkocht. Alhoewel niet gebruikelijk maakte de HVC voor de nazaten van de 
laatste particuliere eigenaars graag een uitzondering. 

Nadat de familie zich 's ochtends bij mevrouw Van Put-van der Leeden had ver
zameld hield een terzake kundige neef een verhandeling over de voorouders Van 
Cappellen, waarbij de door de HVC geproduceerde stamboom Van Cappellen 
als leidraad diende. Ook het familiewapen van de Van Cappellens werd benut: 
mevrouw Van Put had van de afbeelding vlaggetjes gemaakt die op de gebakjes 
waren geprikt. De lunch werd gebruikt in restaurant 't Hooghe Dorp aan de 
Hollandsche IJssel, waarna het gezelschap naar Het Schouthuis, Dorpsstraat 168 
toog. 'Oma Van Walsurn' had hier tot haar dood in 1949 gewoond en de klein-
I, I 

Het 
Schouthuis. 
Dorpsstroot 

168. De/oLO is 
gemaakt op 1 
augustus 1973 
door Han van 

Senus. 

kinderen hadden 
hier vaak gelo
geerd; zij bewa
ren dierbare her
inneringen aan 
dit huis. De hui
dige bewoners, 
de familie 
RM.F. van der 
Weiden, waren 
zo gastvrij ge
weest om hun 
huis voor de reü
nisten open te 
stellen. Onder 
leiding van de 
dochter des hui
zes Cécile van 
der Weiden wan
delde men zo nog 
eens nostalgisch door de diverse vertrekken. Het gezelschap genoot van dit korte 
bezoek. 

Om 15.00 uur arriveerde men bij de boerderij. Buiten, in het zonnetje op een 
stoel gezeten, wachtte de 94-jarige heer Maarten Schinkel hen reeds op. Zijn 
vader had de boerderij in 1910 gepacht en Maarten was hem opgevolgd en zou 
de laatste pachter worden. De relatie tussen mevrouw Van Walsum en de fami
lie Schinkel was altijd uiterst hartelijk geweest. De Van Walsums hadden dan 
ook speciaal gevraagd, om - indien mogelijk - de heer Schinkel nog eens te ont
moeten. De eerste verhalen kwamen onmiddellijk los, maar omdat men ook 
graag de boerderij wilde zien was enige aandrang nodig om een ieder naar bin
nen te krijgen. Alie Buys-Schinkel, geboren en getogen op deze boerderij, fun
geerde als rondleidster van het in groepen gesplitste gezelschap en kweet zich 
weer fantastisch van deze taak. Ze vertelde smakelijke anekdotes over haar 
leven op de boerderij en over de bezoekjes die zij in haar jeugd met haar vader 
aan Het Schouthuis mocht brengen. 

Ineke Mulder zorgde ondertussen voor de inwendige mens en Ger Mulder trad 
regelend op waar nodig. Terwijl Alie een groep de boerderij liet zien trok een 
andere groep naar het voorhuis, waar Aag Verkaik zo bereidwillig was geweest 
om aan het verzoek te voldoen om ook in haar woning een kijkje te nemen. Onze 
depothouder Teun Verkaik lag jammer genoeg (reeds voor de negende week) in 
het ziekenhuis en kon onmogelijk de honneurs waarnemen. Wel gaf voorzitter 
Mel1e Beugeling acte de présence. Het spreekt vanzelf, dat de overige aanwezi
gen in de keuken aan Schinkels lippen hingen. Over alle vijf kinderen van de 
Van Walsurns wist hij wel iets leuks te vertellen, waarbij oude herinneringen 
weer bovenkwamen en er vaak smakelijk werd gelachen. Iedereen vond het dan 
ook jammer dat het strakke tijdschema geen langduriger verblijf aan de boerde
rij toestond, zodat het gezelschap om 16.00 uur weer in de bus stapte. 

Ger Mulder 

Boerderij 's-Gravenweg 325,30 april 1969 
Foto: archie/ gemeente Capelle oon den lJssel. 
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HVC PRESENTEERT ZICH 
IN MIDDELWATERING EN SCHOLLEVAAR 

Zaterdag 6 september 2003 vond in en om het Wijkcentrum Schollevaar 
aan het Maria Danneels Erf, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van 
de wijk, het 'Internationale festival Schollevaar' plaats. Het Wijk Overleg 
Platform (WOP) Schollevaar had een gevarieerd programma samenge
steld met onder andere optredens van Afghaanse en Hindoestaanse dan
sers. 

Op uitnodiging van het WOP Schollevaar presenteerde de HVC zich die dag in 
het Wijkcentrum met de geschiedenis van de Polder Prins Alexander en toonde 
daarbij de vele boerderijen die voor het realiseren van de wijk in de polder waren 
gevestigd. Ook werden videobeelden getoond over de ontwikkeling van 
Schollevaar en een film over het Capelle van 1953. De HVC-stand werd bemand 
door Melle Beugeling, Hans Bolkestein, Frans van Es en Corrie Soek. Allen har
telijk dank voor uw inzet. 

Woensdag I oktober 2003 was de HVC present op de ontmoetingsavond voor 
nieuwkomers in de wijk Middelwatering. De avond, georganiseerd door het 
Wijk Overleg Platform (WOP) Middelwatering, was een groot succes en werd 
net als de ontmoetingsavonden in de andere wijken, druk bezocht. De HVC pre
senteerde zich hier met de geschiedenis van Middelwatering en de Polder Prins 
Alexander. De presentatie, die Hans Bolkestein en ondergetekende samen heb
ben verzorgd, werd zeer gewaardeerd. 

Melle Beugeling 

INFO-AVOND MONUMENTENBELEID. 

De Historische Vereniging Capelle aan den Ussel (HVC) organiseerde op 
woensdag 22 oktober 2003 in samenwerking met de gemeente en de 
Stichting Dorp, Stad & Land een informatieavond over het gemeentelijk 
monumentenbeleid. Deze avond, die werd gehouden in het nieuwe educa
tiecentrum achter het Beijerinckgemaal, werd bezocht door ongeveer 50 
mensen. 

Het monumentenbeleid is erop 
gericht unieke monumenten in 
Capelle aan den IJssel te 
behouden. Na een inleiding van 
voorzitter Melle Beugeling, 
legden wethouder Wim de 
Bruin en vertegenwoordigers 
van de Stichting Dorp, Stad & 

Bouder!; van Zeeuw, Dorps

straat 178, toekomstig gemeente


l!ik l1UJTlUment, gezien vanuit
 
Krimpen aan den Ijssel.
 

Foto: J. de Gier.
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Land uit wat het doel is van het gemeentelijk monumentenbeleid en hoe dat doel 
kan worden bereikt. Ook de gemeente wil de voor Capelle belangrijke monu
menten behouden en vindt dat karakteristieke plekken in Capelle bewaard moe
ten blijven. Om dit te bereiken heeft de gemeente besloten gemeentelijke monu
mentenverordening op te stellen. Sinds de zomer wordt gewerkt aan het inven
tariseren van panden die in aanmerking komen voor een aanwijzing als gemeen
telijk monument. Tegelijkertijd worden een monumentenverordening en een 
subsidieverordening opgesteld. De eigenaren van gemeentelijke monumenten 
worden gestimuleerd onderhoud aan hun pand uit te voeren. De gemeente 
bekijkt de mogelijkheden hoe het een en ander door haar kan worden onder
steund. De HVC is vertegenwoordigd in de klankbordgroep, die gedurende het 
proces meedenkt over de uitvoering van het monumentenbeleid. 

Paul Weyling 

OVERHANDIGING VAN DE INVENTARIS 
VAN DE ARCHIEVEN VAN HET 
HOOGHEEMRAADSCHAPVANSCHIELAND 

Waarnemend dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland, Arie 
Biemond, heeft op 12 november om 20.30 uur de inventaris van de archie
ven van het Hoogheemraadschap van Schieland overhandigd aan de 
Historische Vereniging Capelle aan den Ussel (RVe). 

De inventaris (1273-1995), vier kloeke 
boeken, werd in ontvangst genomen Waarnemend dijkgraafArie Biemond 
door voorzitter MeIle Beugeling tij overhandigt de inventaris aan voorzitter 
dens een bijzondere algemene Melle Beugeling. Foto: J. de Gier. 
bestuursvergadering in het gemeente
huis van CapeIle aan den IJssel. 
Aanwezig hierbij waren, naast het 
HVC-bestuur, de wethouder Welzijn 
en Educatie Wim de Bruin en een aan
tal actieve vrijwilligers van de vereni
ging. 

Met grote erkentelijkheid maakt het 
HVC-bestuur melding van het over
handigen van de inventaris. Door het 
beschikbaar komen van de inventaris 
is het archief van het Hoogheem
raadschap van Schieland beter toegan
kelijk gemaakt voor de vrijwilligers 
van onze vereniging en andere geïnte
resseerden in de geschiedenis van het 
waterschap en de in Schieland gelegen 
gemeenten. Het inventariseren van het 
archief zal ongetwijfeld in de toekomst 
boeiende lectuur en interessante expo
sities opleveren. 

Paul Weyling 
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET 
MEVROUW R.J. VAN DER LINDEN. 

Dinsdagmiddag, 21 oktober om 15 uur precies druk ik op de bel van de 
flat, waarin een 105 jarige woont. Volgens afspraak, via haar dochter, kan 
ik die middag een gesprek hebben met een vrouw, die ik al vanaf mijn 
kinderjaren ken. De deur wordt opengedaan en dankzij de rollator staat 
zij al gauw in de keuken om thee te zetten. Het gehoorapparaat ligt klaar, 
maar wordt die middag niet gebruikt. Daarom schuiven we de stoelen 
maar dichter naar elkaar toe. En dan steekt zij van wal; "Wat wil je nu 
eigenlijk van mij weten?" Als ik vertel dat verhalen over vroeger mensen 
interesseren, is dat een geldige reden. Ze vertelt, dat zij, zolang ze zich kan 
redden met aankleden, haar bed opmaken en 3x eten van Tafeltje Dekje, 
er niet over piekert om haar huis uit te gaan. Haar dochter Roos uit 
Wychen komt éénmaal per veertien dagen. En met haar hulp, die al 22 
jaar bij haar werkt, loopt alles op rolletjes. "Ik zeg dan ook niet: het hoeft 
voor mij niet meer. Ik kan nog van veel dingen genieten". 

Ze werd in 1898 in Nieuwerkerk aan de IJssel aan de 's Gravenweg 77 geboren. 
Een zondagskind. Ze komt uit een gezin met drie zusters en twee broers. De 
jongste is 89 jaar geworden, haar broer Jo 100 jaar en nu heeft zij nog een zus
ter van 102 jaar. Dat is toch wel een unicum. Daar staat tegenover dat haar moe
der op 44 jarige leeftijd overleed. Vader werd maar 85 jaar. 

Al heel vroeg wist Roos dat ze naaister wilde worden. Ze kreeg les o.a. van een 
aardige vrouw, die haar angst om fouten te maken, wegwuifde. Bij haar heeft zij 
een paar jaar gewerkt. Ze verdiende f 0,35 per dag. Ze ging in gezinnen een dag 
naaien of verstellen. Maar later, toen ze het vak goed onder de knie had, heeft ze 
alle naaihuizen opgezegd en is ze thuis gaan naaien. Het is haar hobby gebleven 
tot ze de negentig jaar was gepasseerd. Nu heeft ze wat last van haar ogen, maar 
zij is in januari pas aan de beurt bij de oogarts. 

Toen haar man in zijn jonge jaren uit militaire dienst kwam is hij bakker gewor
den. Ze trouwden en kregen 5 kinderen. Een man met veel humor en er is dan 
ook heel wat gelachen tussen de bedrijven door. Juist die dingen weet mevrouw 

~.~.'~ . ~,_.-. ". ~ -- . "'-'-~-, ,. ~ 
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Kerklaan 5 tlm 
13 in 1910. Het 
tweede pand is 

van bakker 
Petersen, later 

Van der 
Linden. Foto: 

archief 
gemeente 

Capelle aan 
den IJssel.. 'c . ;-H ! 
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Van der Linden zich goed te herinneren. Aan de hand van een stapeltje ansicht
kaarten herleeft Oud-Capelle weer. Hun bakkerij plus woonhuis stond tegenover 
de kerk aan de Kerklaan, op dezelfde plaats waar het bedrijf later ook was geves
tigd. Het was een hard bestaan. 's Avonds om 22 uur werd er begonnen met 
brood bakken. Vrijdags voor het weekend al om 20 uur. Het deeg moest immers 
tijd krijgen om te rijzen. Toen de nachtarbeid werd afgeschaft, mocht men pas 
om 4 uur 's nachts beginnen. Een deegmachine moest uitkomst brengen, maar 
die kostte een kapitaal, f 1000,-! Voor die tijd een gigantisch bedrag, maar men 
ging met de tijd mee. Het bleek een juiste investering. 

Tijdens het terugblikken kwam telkens ook de 2le eeuw om de hoek kijken. Nu 
zijn er hangjongeren, maar die had je vroeger ook. Zo zat er steevast een paar 
buiten in de vensterbank en die lieten zich niet wegjagen. Daar moest wat op 
gevonden worden. Het raam werd, voordat ze kwamen, een stukje ornhoogge
schoven. En toen één van de jongens weer plaats nam, werd met een lange stop
naald in zijn broek geprikt. Het 'hangen' was over maar er werd geen wraak 
genomen. 

Als het jachtseizoen aanbrak ging huisarts dr. Zandbergen in jachttenue met het 
geweer over de schouder in gezelschap van zwager of vriend de Kerklaan uitlo
pen om op hazen en eenden te jagen. Trots keerde hij dan met de buit terug. Een 
andere liefhebber van de jacht, was de heer Thijs van de Adel, die aan de 
Kerklaan woonde bij de brug over de wetering. Op een dag hoorde hij het kwa
ken van een eend; hij greep zijn geweer en ging naar buiten. Daar was echter 
geen eend te zien. Wat hij niet zag, was dat één van de jongens Vis, Bertus 
genaamd, onder de brug was gekropen en het gekwaak van een eend natuurge
trouw nadeed. Dat kon hij als de beste. 

De zaken gingen goed en het plan werd opgevat om een nieuwe bakkerij plus 
woonhuis en garage te bouwen. Liefst op dezelfde plaats. Janus van Ieperen, die 
zijn winkeltje eerst naast de bakkerij had, verhuisde naar het huis van zijn zus 
Aaltje aan de Dorpsstraat waar hij verder ging met zijn 'Winkel van Sinkel'. 
Mevrouw van der Linden runde de winkel, maar om dat goed te kunnen doen 
had zij wel een hulp in de huishouding. Het was een winkel waarin zij de alleen
verkoop hadden van goede merken zoals Droste en de Baronie. De echte aman
delkoekjes waren beroemd. Er ontstond een vaste klantenkring en op zaterdag 

In het midden de nieuwe 
winkel en het woonhuis 
van bakker Van der 
Linden. Het schilderij is 
gemaakt in augustus 
1956 door C. Witters. 
Foto: archief gemeente 
Capelle aan den IJssel. 
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stond de winkel vol geduldig wachtende klanten. De bonbons, chocolaa~es en 
fondanten lagen op mooie schoteltjes uitgestald onder de glazen plaat van de 
toonbank. Mensen, die op de kleintjes moesten letten, gingen naar de bakker 
waar de eierkoeken een halve cent goedkoper waren: vier cent per stuk. Zo'n 
eierkoek was een traktatie en werd in vieren gedeeld voor de kinderen. Toen het 
echtpaar 65 en 68 jaar was, ging de winkel dicht. 

Een paar kinderen hadden zich in Amerika gevestigd. De heer en mevrouw van 
de Linden zijn er vier keer samen geweest. De eerste keer wel tien maanden. Dat 
was een belevenis, temeer omdat hun kleinkinderen ook Nederlands spraken. De 
zeven kinderen van dochter Co en haar man Anne konden goed overweg met de 
Nederlandse taal al zochten ze wel eens naar woorden. Een haan werd dan bij
voorbeeld een mannetjeskip genoemd. Na het overlijden van haar man is 
mevrouw van der Linden nog vier maal alleen naar Amerika gegaan. De laatste 
keer in 1996, heeft haar dochter haar opgehaald en na zes weken weer thuis 
gebracht. Dat gebeurde met toestemming van en na keuring door de huisarts. 

Op deze dinsdagmiddag blijft mevrouw van der Linden maar doorvertellen, Ik 
schrijf niet alles meer op. Niet alles mag ook op papier. Ze komt alleen nog bui
ten om naar de kapper te gaan. Eénrnaal per veertien dagen in de rolstoel naar 
de Koperwiek. "En als het dan regent?" vraag ik. "Dan ook, ik smelt niet". 's 
Middags doet ze nu wel een dutje in haar stoel. De laatste tijd valt ze soms 's 
avonds na het nieuws of de Belgische TV in slaap. Dat verbaast haar. Om half 
zes vind ik het welletjes. Ze brengt me lachend naar de deur en zegt bij het 
afscheid: "Graag gedaan". 

fanny van Berkel- Otterspeer 
Wim van den Bremen 

CULTUURSHOCK 

Op 27, 28 en 29 oktober 2003 heeft de Historische Vereniging Capelle aan 
den Ussel (HVC) voor het tweede jaar meegewerkt aan de 
'CuItuurshock', onderdeel van het 'Cultuurtraject', een programma voor 
het voortgezet onderwijs. Het doel van de 'Cultuurshock' is om eerste
jaars leerlingen van het VMBO en HAVONWO op een eenvoudige 
manier kennis te laten maken met Capelse kunst- en cultuurinstellingen. 

De Openbare Bibliotheek, de Capelse Muziekschool, het Isala Theater, het 
Kunstencentrum, dansschool Noes Fiolet en de HVC hebben ieder op hun eigen 
wijze een bijdrage geleverd aan deze cultuur-dagen. De HVC toonde middels '~
 

een powerpointpresentatie een deel van de geschiedenis van Capelle aan den
 
Ussel. Aan de orde kwamen: de eerste Capellenaren, het Slot van Capelle, de
 
Dorpskerk, de steenplaatsen en hoe de naam Capelle aan den IJssel is ontstaan.
 
Het gepresenteerde programma werd door leraren en leerlingen positief ontvan

gen.
 

Mijn welgemeende dank gaat uit naar Frans van Es en Tom Mulder voor de hulp
 
en steun tijdens de 'Cultuurshock' waarbij we niet minder dan circa 350 eerste

jaars leerlingen hebben ontvangen en beziggehouden. Van de gemeente hebben
 
alle deelnemende Capelse kunst- en cultuurinstellingen een compliment gekre

gen voor het gepresenteerde tijdens deze tweede 'Cultuurshock' . 

Melle Beugeling 
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LANDELUKE PUBLIEKSPRUS VOOR 
BOERDERU 'NOOIT GEDACHT'. 

FAMILIE MOLENAAR: VAN HARTE GEFELICITEERD 

Tijdens de officiële afsluiting van het 'Jaar van de Boerderij', op 25 okto
ber 2003 te Amersfoort, is door staatssecretaris Medy van der Laan de 
'Publieksprijs Boerderij van bet Jaar 2003' uitgereikt aan bet echtpaar 
Molenaar van boerderij 'Nooit Gedacht' aan de 's-Gravenweg 6-8 in 
Nieuwerkerk aan den UsseI. Aan de eigenaar van de 'Zonneboeve' in het 
Zeeuwse Zonnemaire is in dezelfde bijeenkomst een gevelsteen uitgereikt 
die behoort bij de titel 'Boerderij van bet Jaar 2003' in Nederland. 

Via de websites www.jaarvandeboerderij.n1 en www.buitenleven.nl kon vanaf 
medio september tot 24 oktober 2003 worden gestemd op één van de 19 geno
mineerde boerderijen. Van de ruim 800 uitgebrachte stemmen waren er meer dan 
100 voor 'Nooit Gedacht'. Eerder dit jaar (18 september) is de boerderij van de 
familie Molenaar, waarin de Nieuwerkerkse Oudheidkamer is gevestigd, al 
gekozen tot 'Boerderij van het Jaar 2003' in de provincie Zuid-Holland. De pro
vinciale en landelijke verkiezingen waren een initiatief van de 'Stichting 2003 
Jaar van de Boerderij', met als doel aandacht te vragen voor het behoud en zorg
vuldig beheer van de nog resterende gezichtsbepalende historische boerderijen 
en erven in Nederland. 

Het in oorspronkelijke staat houden van 'Nooit Gedacht' , omliggend erf en sla
genlandschap is belangrijk werk. Net als de strijd om het behoud van het lande
lijk karakter van de 's-Gravenweg. Het werk van de familie Molenaar, geholpen 
door vrijwilligers van de Historisch Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel 
(HVN), draagt hieraan een grote steen bij door de herinneringen aan het agra
risch verleden van de 's-Gravenweg levend te houden. Een voorbeeld voor velen 
aan de Capelse en Nieuwerkerkse 's-Gravenweg waar nog veel te redden is. 
Voor het Rotterdamse deel van de eeuwenoude weg is het helaas al meer dan te 
laat. 

Paul Weyling 

Boerderij 
'Nooit 
Gedacht'. 
Foto: 
f. de Gier. 
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mSTORISCH VONDST OP DE 'OUDE WERF' (1966). 'DE TRAGEDIE VAN CAPELLE AAN DEN USSEL' 

De 'Oude Werf', een buurtje van tien arbeiderswoningen aan de 's Woensdag 15 november 1899 doet zich op de spoorlijn Rotterdam-Gouda, 
Gravenweg, direct naast en ten oosten van de 'Slotshoeve' ('s-Gravenweg vlakbij het station van CapeUe aan den Ijssel, een ernstig treinongeluk 
157), is in het voorjaar van 1966 gesloopt. Op de plaats van het buurtje, voor. De ramp, die de geschiedenis in gaat als het zwaarste spoorwegonge
dat bestond uit een rijtje van zes ('s-Gravenweg 159 tlm 169) en een rijtje val van de 1ge eeuw in Nederland, kost acht mensen het leven. Twaalf 
van vier ('s-Gravenweg 171 tlm 177), is nu het parkeerterrein van 'Dier mensen raken zwaar gewond, tientallen mensen lopen minder ernstige 
en Thin', 's-Gravenweg 159. verwondingen op. Wat ging er mis? 

Tijdens de sloop Het ongeluk. 
is in één van de Op het baanvak tussen Kralingen en Nieuwerkerk aan den IJssel (de huidige 
woningen een Abram van Rijckevorselweg/Schielandweg) rijden op de ochtend van 15 
haardplaat van november 1899rond acht uur in de richting Utrecht drie reizigerstreinen: trein 
historische waar 80, trein 60 en trein 80bis. De drie treinen rijden dichter bij elkaar dan normaal. 
de gevonden, die Dit als gevolg van de vertraging van trein 80, die 6 minuten te laat, maar zonder 
was weggewerkt ,t verder oponthoud, het station van Capelle aan den IJssel aan de Kerklaan pas
in een oude seert. Zeer dichte mist is de oorzaak van de vertraging, het zicht beperkt zich tot 
schouw. Op de maar enkele meters. Kort na trein 80 volgt trein 60, die om vijf voor acht is ver
plaat is het wapen trokken van het Maasstation in Rotterdam. Omdat trein 80 nog in het blok tus
van Holland met sen Capelle en Nieuwerkerk rijdt staat het sein bij het Capelse station aan de 
klimmende leeuw Kerklaan op onveilig. Het sein is door de dichte mist bijna niet te zien. Daarom 
in Hollandse tuin worden door blokwachter A. van Ruitenburg zogenaamde klappers op de rails 
afgebeeld, links geplaatst, die, als de trein er overheen rijdt, ieder een zware knàl geven, als 
en rechts voorzien waarschuwing voor een onveilig sein. Wanneer trein 60 het Capelse station 
van krijgsattribu Sloop van de 'Oude Werf', 's-Gravenweg 159 t/m 177. nadert, is trein 80 nog niet in Nieuwerkerk aangekomen, het sein staat daarom 
ten. De plaat is Foto: J. de Gier. 
voorzien van het Het eerste station van Capelle aan den Ijssel (1855-1915) aan de Kerklaan rond 1900. 
opschrift 'Hollandia' , het jaartal 1620 en de tekst 'Vigilate Deo Confidentes' wat Foto: archief gemeente Capelle aan den Ijssel. 
betekent 'weest waakzaam, gij die op God vertrouwt' . 

Op 21 september 1966 werd de historische vondst door de heren Van Dijk van 
de firma G.A. van Dijk & Zoon uit 
Capelle aan den IJssel aan de gemeente 
Capelle aan den IJssel aangeboden. 
Burgemeester J. van Dijk nam de plaat 
namens het gemeentebestuur in ont- l 
vangst. De plaat kreeg vervolgens een ' 
plaats in de expositieruimte van het t 
raadhuis aan het Slotplein. Nu bevindt J 
de haardplaat zich in het interieur van 
het woonhuis en Rijksmonument 's
Gravenweg 327, waar het tijdens een 
restauratie is aangebracht. 

Paul Weyling 

Haardplaat anno 1620.
 
Foto:
 
archief gemeente Capelle aan den IJssel.
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nog op onveilig. Als trein 80 het blok tussen Capelle en Nieuwerkerk verlaat 
wordt het sein bij het Capelse station meteen op veilig gezet. Toevalligerwijs 
vindt dit plaats op het moment dat trein 60 over de klappers bij het Capelse sta
tion rijdt. Gewaarschuwd door de knalsignalen brengt de machinist van trein 60 
zijn trein onmiddellijk tot stilstand. Door de gladde rails glijdt de trein echter een 
stuk door en komt pas tot stilstand als het laatste rijtuig de blokseinpaal, met het 
inmiddels veilige sein, ongeveer 200 meter is gepasseerd. De mist is zo dicht dat 
de blokwachter vanaf zijn post bij het station trein 60 niet kan zien. De man 
heeft de trein ook niet horen remmen en neemt daarom aan dat de machinist het 
sein veilig heeft opgemerkt en is doorgereden. Het sein wordt door Van 
Ruitenburg weer op onveilig gezet waarna hij zich op de baan begeeft om als 
tweede waarschuwing voor de volgende trein opnieuw klappers op de rails te 
plaatsen. Als de eerste klapper is geplaatst roept waarnemend haltechef H. van 
den Ham hem vanaf het perron toe, de volgende klappers zover mogelijk rich
ting Rotterdam op de rails te plaatsen, omdat hij kort daarvoor heeft opgemerkt 
dat trein 60 is stil blijven staan, Trein SObis is dan echter al zo dichtbij dat Van 
Ruitenburg slechts kans ziet om wat verder weg maar één klapper te plaatsen. 

Nadat trein 60 tot stilstand is gekomen, verlaat hoofdconducteur C. van Ieperen 
de trein en loopt op een draf naar de blokpost bij het station aan de Kerklaan. 
Als hij bij de blokpost aankomt, keert blokwachter Van Ruitenburg net terug van 
het plaatsen van klappers op de rails, die trein 80 bis moeten waarschuwen voor 
het onveilige sein. Nog voor Van Ieperen aan de blokwachter kan vragen of trein 
60 wel of niet kan doorrijden hoort hij trein SO bis aankomen. Hevig verschrikt 
begint hij met het geven van alarmsignalen op zijn mondfluit. Waarnemend hal
techef Van den Ham, in afwachting van trein 201 op het perron richting 
Rotterdam, doet hetzelfde. Machinist De Klerk en zijn pilot Van Oorschot van 
trein 80bis, gealarmeerd door de mondfluiten van Van Ieperen en Van den Ham 
en twee knalsignalen, proberen hun trein onmiddellijk tot stilstand te brengen. 
Door de gladde rails glijdt deze echter nog tientallen meters door en boort zich 
met een verschrikkelijke klap in het achterste rijtuig (AB 420) van trein 60, dat 
volledig wordt verbrijzeld. Van het volgende rijtuig wordt het kopschot inge
drukt. De locomotief van trein 80bis (SS 475) ontspoort met al haar drie assen, 
De voorste as schuift over de twee assen van het rijtuig AB 420 heen. De schoor
steen van de locomotief breekt af, net als de koperen helm van de stoomdom. 
Van trein 60, die door de botsing 15 meter wordt vooruitgeschoven, ontspoort de 

De treinen 80bis en 60 
na de botsing op 15-11

1899, getekend in de 
plattegrond van 2003. 

Het ongeval vond plaats 
ter hoogte van Merellaan 

491 en de Wiekslag. 
Tekening: Ben van 

Garderen. 

voorste bagagewagen (D368). Vijf treinreizigers uit het achterste rijtuig van 
trein 60 zijn op slag dood, vijftien mensen raken zwaar gewond. 

De hulpverlening. 
Woensdagmorgen 15 november 1899 tussen kwart over acht en half negen. 
Burgemeester Dirk Bakker* is in zeer dichte mist op weg naar het station van 
Capelle aan den IJssel als hij lopend op de Kerklaan, ongeveer 300 meter ver
wijderd van het spoor, een trein in de richting van Gouda hoort rijden. Vrijwel 
gelijkertijd hoort hij recht voor zich uit twee knalsignalen, enkele seconden later 
gevolgd door een oorverdovende klap en lawaai van schurend en scheurend 
ijzer, splinterend hout en het geraas van ontsnappend stoom. Bakker begrijpt 
meteen dat er een ernstig spoorwegongeluk heeft plaatsgevonden en haast zich 
in draf naar de spoorbaan. De eerste, die hij bij het spoor aangekomen tegen
komt, is C. van Ieperen, de hoofdconducteur 2e klasse van trein 60 en W. 
Oorschot machinist Ie klasse en pilot (gids) van trein 80bis. Beiden mannen ver
tellen geëmotioneerd aan de burgemeester wat er is gebeurd. Vanaf de spoor
wegovergang bij de Kerklaan loopt bij met beide mannen door de spoorberm 
naar de plaats van het ongeval, ongeveer 200 meter in de richting van 
Nieuwerkerk. Onderweg komen ze een groep verslagen reizigers tegen, die 
ongedeerd de trein hebben kunnen verlaten. 

De burgemeester treft op de plaats van de ramp één grote ravage aan. De chaos 
en paniek is groot, niet in de laatste plaats door de dichte mist, die ervoor zorgt 
dat Bakker even nodig heeft om de toestand te overzien. Geschokte reizigers, 
wel of niet gewond, lopen er verdwaasd en doelloos rond en zijn door de mist 
volledig hun oriëntatie kwijt. Tegen de glooiing van de spoorbaan liggen her en 
der verspreid treinreizigers die door de klap uit de trein zijn geslingerd. Dood, 
zwaar gewond - met verwrongen en verbrijzelde armen en benen, ingedrukte 
borstkassen en zwaar schedelletsel- of wonder boven wonder vrijwel ongedeerd. 

*Dirk Bakker, geboren op 3 augustus 1861 op Texel en overleden op 6 januari 1944 te 
Voorburg, was van 1 juni 1892 tot 1 januari 1919 burgemeester van Capelle aan den 
IJssel. Van 1886 tot 1917 was hij gemeentesecretaris van Capelle aan den Ijssel. 

, ~r~" 

De locomotief van 
trein 80bis in/op het 
laatste rijtuig van 
trein 60. Op de 
voorgrond de 
wanden, inventaris 
en het dak van het 
volledig verbrijzelde 
rijtuig. Foto: 
collectie Ev. A. 
Obbes. 
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Vanuit de volledig verbrijzelde laatste wagon (AB420) van trein 60 schreeuwen 
mensen, afgrijselijk gewond en verminkt, om hulp of gillen het uit van de pijn 
en schrik. Het slechte zicht, de hartverscheurend geluiden, het gesis en harde 
scheten van ontsnappend stoom uit de kokende ruïne, maken van de plaats van 
de ramp een decor voor een horrorfilm. De burgemeester en alle andere te hulp 
gesnelde mensen uit de omgeving, die op de klap van de botsing waren afgeko
men, hebben niet eerder zoiets afgrijselijks meegemaakt. 

Burgemeester Bakker neemt onmiddellijk de leiding en stuurt allereerst iemand 
naar het dorp om artsen te vragen met spoed ter plaatse te komen. Ook rijks
veldwachter C.l. Laman moet worden gewaarschuwd. De eerste ongeorgani
seerde hulp van ongedeerde treinreizigers en omwonenden is dan al in volle 
gang. Eén van die reizigers, Leo Maurice Son uit Rotterdam, kandidaat tandarts 
op weg naar een examen in Utrecht, onderscheidt zich hierbij bijzonder. 
Geassisteerd door hoofdconducteur Van Ieperen, die verbandtrommels uit de 
trein heeft gehaald, verleent hij de eerste medische hulp op de plaats van de 
ramp. Omwonenden halen thuis dekens, verband en alles wat daarvoor door kan 
gaan. Uit de Ie klasse wagons worden roodfluwelen kussens gehaald om er 
gewonden op te leggen en mee te vervoeren. Dokter W. Berghege is de eerste 
arts die ter plaatse komt. Hij woont vlakbij, op de hoek van de 's-Gravenweg en 
de Kanaalweg, toen nog Schenkelweg genoemd. Kort na zijn komst komt dok
ter J. van der Wissel uit Capelle-Dorp ter plaatse, gevolgd door dokter W.M. 
Blom uit Krimpen aan den Ussel. Berghege geeft opdracht aan de door de bur
gemeester aangewezen hulpverleners om de slachtoffers langs de spoordijk
glooiing te leggen. Samen met zijn collega's begint hij aan de behandeling van 
de zwaargewonden. De wonden van de slachtoffers worden gewassen met water 
dat wordt geschept met hoeden en petten uit de naast de spoorbaan gelegen 
sloot. Telkens worden er nieuwe gewonden uit de wrakstukken gehaald en bij de 
anderen gelegd. De drie artsen, met de primitieve middelen van toen, hebben 
hun handen vol. Op advies van Berghege vraagt burgemeester Bakker aan de 
Staatsspoorwegen om een trein die de gewonden naar Rotterdam kan vervoeren. 
Aan Nieuwerkerk wordt gevraagd de geneesheer van het za fonds(?) te waar
schuwen. De haltechef daar laat de arts onmiddellijk roepen en haakt intussen de 

" I 
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locomotief en baga
gewagen af van 
trein 3903h, die in 
Nieuwerkerk aan 
het perron staat te 
wachten op instruc
ties. Samen met 
dokter J.C. Bom 
vertrekt de halte
chef met de geïm
proviseerde trein 

De plaats van de 
ramp gezien vanaf 
het land achter de 
's-Gravenweg. 

naar Capelle, onderweg wordt nog dokter J. van de Torren opgehaald. Het totaal 
aantal hulpverlenende artsen komt op zes als wat later een tweede hulptrein van
uit Rotterdam in Capelle aankomt met de Rotterdamse dokter J. Rutgers aan 
boord. De pastoor van het R.K. kerkje uit Nieuwerkerk komt op eigen initiatief 
naar het rampterrein en verleent waarnodig geestelijke bijstand aan de slacht
offers. Alle gewonden worden door hem gezegend, een stervende krijgt van hem 
de absolutie. 

Met de hulptrein uit Nieuwerkerk worden de eerste 9 zwaargewonden (5 heren, 
drie dames en een jongetje) naar het Rotterdamse Maasstation vervoerd. De 
trein, die wordt opgewacht door de Ie heelmeester van het Coolsingelziekenhuis 
dokter W.A. van Stockum en zes assistenten, komt om 10 uur aan. Rijtuigen 
(van politie en ziekenwagens), raderbrancards (draagbaar op grote wielen) en 
vigilantes (gesloten rijtuigen) staan gereed om de gewonden zo snel mogelijk 
naar het ziekenhuis te vervoeren. Een aantal zwaargewonden wordt om schok
ken te voorkomen, gelegd op de rode kussens van de Ie klasse wagon van trein 
SObis en op de schouders van politieagenten en spoorwegbeambten naar het zie
kenhuis gedragen. Eén van de zwaargewonde dames, de 25 jarige mevrouw L.E. 
Oving uit Groningen, blijkt tijdens het transport naar Rotterdam te zijn overle
den. Met de tweede hulptrein, die uit Rotterdam naar Capelle is gedirigeerd, 
worden een half uur later nog eens zes gewonden (5 heren en een dame) naar het 
Maasstation vervoerd. Ook lichtgewonden zijn met beide hulptreinen meege
reisd. Een groep van ongeveer dertig min of meer lichtgewonden is, te voet via 
de spoorberm en de 's-Gravenweg, al eerder naar Rotterdam vertrokken. 
Sommigen begeleid en ondersteund door ongedeerde reizigers. Een aantal 
bepakt en bezakt, moeizaam lopend of hinkend, de schrik nog op het gezicht, 
met witte verbanden om het hoofd, armen en benen, soms roodgekleurd van het 
bloed. Het moet een bijzondere optocht zijn geweest. Slechts enkele mensen uit 
de treinen 60 en SObis hebben hun reis naar Utrecht of Amsterdam vervolgd, de 
meeste reizigers keren echter met de schrik nog in de benen huiswaarts. 

De slachtoffers 
De doden, vier deftig geklede heren en een jong meisje, worden per schouw over 
de spoorsloot naar de Kerklaan gevaren en vandaar met twee boerenwagens naar 
het baarhuis bij de Dorpskerk gebracht. In het baarhuis worden de lijken neer-

Tekeningen 
van de 

treinramp, 
getekend op 
15 november 
1899 t.b. v. de 
dagbladen. 
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gelegd en gereinigd van stof en bloed. De lijkschouw wordt, in aanwezigheid 
van rijksveldwachter C.J. Laman, verricht door de artsen J. van der Wissel en 
N.J. van Dam. Beide heren staan voor een moeilijke taak. Van één van de doden 
zijn beide benen versplinterd en is de borstkas ingedrukt, een tweede heeft vijf 
ribben en het borstbeen gebroken, de derde en vierde hebben zwaar schedellet
sel. De vijfde dode, een jong meisje, is onherkenbaar verminkt aan het hoofd en 
heeft een verbrijzelde halswervel. Aan het eind van de dag wordt het stoffelijk 
overschot van de heer W.A. Boogaerdt (46) overgedragen aan de familie en 
overgebracht naar zijn woonplaats Krimpen aan de Lek. De overige doden: de 
heren J.T. Jansen (53), A.I. Leliveld (72), G. Lerven (20) allen uit Rotterdam en 
het meisje M.E.G. van der Ham (7) ook uit Rotterdam worden per rijtuig naar 
het station aan de Kerklaan gebracht, vanwaar ze per trein naar Rotterdam wor
den gereden, waar ze naar het Coolsingelziekenhuis worden gebracht. Dezelfde 
dag overlijden nog twee zwaar gewonde reizigers: mevrouw L.E. Oving (25) uit 
Groningen tijdens de reis van de 2e hulptrein naar Rotterdam en de heer G.A. 
van der Ham (37), de vader van het dodelijk verongelukte meisje, in het zieken
huis. Het aantal dodelijke slachtoffers komt op acht als de volgende dag, 16 
november 1899, de zwaar gewonde heer J.A. Arendsen de Wolff (45) uit 
Rotterdam aan zijn verwondingen bezwijkt. 

De twaalf gewonden hebben zulk zwaar letsel opgelopen dat ze langdurig moe
ten worden verpleegd. Een aantal van hen verblijft bijna een jaar in het zieken
huis in Rotterdam. Het gaat om drie vrouwen: J. van Beek-Huismans en G.E.C. 
van der Ham-van Keekum, beide uit Rotterdam, en mevrouw J. Vürtheim uit 
Schiedam. Acht heren: P.J. van Beek, W. Moonen" L. Hoen, A. Zwanenburg, 
L.I. Sauveur en G.A. de Jong uit Rotterdam, P.w. Heijnis uit Nieuw Lekkerland, 
R. Ommering uit Vlaardingen en het kind Gerardus Johannes van der Ham uit 
Rotterdam wiens vader en zusje zijn omgekomen bij de ramp en zijn moeder 
zwaar gewond is geraakt. 

Aan het begin van de middag worden twee hulptreinen met werkvolk uit 
Rotterdam (Maasstation) en Utrecht naar de plaats van de ramp gestuurd. Het 
spoor aan de kant van de 's-Gravenweg is dan al met vertraging in bedrijf. De 
locomotief en de wagon opruimen is het meeste werk. De rails en bielzen zijn 
licht beschadigd en kunnen snel worden hersteld. Elf uur 's avonds is alles opge
ruimd en verloopt de treinenloop weer normaal. Bijna niets herinnert dan meer 
aan de ramp die de geschiedenis ingaat als de zwaarste treinramp van de 1ge 
eeuw. Acht doden, 12 zwaargewonden, een tragedie. 'De tragedie van Capelle 
aan den IJssel'. 

Het zwaarste spoorwegongeval in de 20e eeuw in Nederland vindt plaats op 8 januari 
1962 's morgens om ongeveer 20 minuten over negen bij Harmelen. De ramp kost aan 
93 mensen het leven. Vrijdag 12 januari wordt uitgeroepen als dag van nationale rouw. 
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, op vrijdag 13 september (ff) 1918, doet zich 
bij de brug over het Merwedeknnaal ter hoogte van Weesp een ernstig treinongeluk 
voor. Met 41 doden is dit spoorwegongeval het zwaarste in de 20e eeuw na Harmelen 

Paul Weyling 
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'DE SCHEEPSBOUWERS 
VAN CAPELLE AAN DEN USSEL' 

De Historische Vereniging Capelle aan den Ijssel (HVC) heeft het plan in 
het voorjaar van 2005 een tentoonstelling in te richten met als onderwerp 
de vele scheepswerven die Capelle ooit is rijk geweest. De meesten onder u 
kennen natuurlijk de voormalige werven van Vuyk in 'Capelle-West' en 
op het huidige 'Vuykterrein' tussen de Oude Plaats en de Oude Kern. Ook 
de thans gesloten Ijssel-Vliet-Combinatie (YVC), voorheen N.V. 
IJsselwerf in Kralingseveer behoorde tot augustus 1941 tot de buurtschap 
Keeten in de gemeente Capelle. Bij een grondruil tussen de gemeenten 
Capelle en Rotterdam kwam de werf in juli 1978 weer binnen Capels 
gebied. Maar realiseert u zich dat de geschiedenis van de Capelse scheeps
bouw reeds meer dan driehonderd jaar terug gaat? Hebt u gehoord van 
de belangrijke familie van scheepsbouwers Hoogendijk, of van Pieter van 
Vliet, de gebroeders Blom, drie generaties Bakhuijzen, de familie Kok, 
Benard, Vis, Oudenaarden, Van Dijk, KaIkman, Marckmann & Faassen? 

Laat ik proberen u eens een kleine indruk te geven wat er zoal komt kijken voor 
een tentoonstelling in het Jan Anne Beijerinckgemaal officieel wordt geopend. 
Dat geldt niet alleen voor deze tentoonstelling, maar de meeste - bij voorbeeld 
de huidige expositie Boerenbouw - worden op die manier in kortere of langere 
tijd ontwikkeld. Een klein team van vrijwilligers houdt zich sinds aprilj.l. bezig 
met de voorbereidingen van de expositie over Capelse scheepswerven. Deze 
houden in eerste instantie in het door historisch onderzoek proberen vast te stel
len welke werven er ooit zijn geweest, op welke locaties ze stonden en gedu
rende welke perioden ze actief waren. Dat onderzoek gebeurt op verschillende 
plaatsen, maar vooral in het Gemeente Archief in Rotterdam. In deze 'histori
sche schatkamer van Capelle' kunnen de meeste oude stukken van Capelle wor
den bestudeerd. Honderden handgeschreven authentieke notariële akten en 

De 'Bankn 'van 
Maatschappij 
Nederland op 
de nieuwbouw
werfvanA. 
Vuyk & Zonen 
aan de 
Dorpsstraat. 
Op de 
voorgrond de 
koeien van 
Jongebreur 
van de 
Cappellenhoe
ve aan de 
Kerklaan. 
Foto: archief 
gemeente 
Capelle aan 
den lJssel. 
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documenten van de gemeente Cappelle op d'Ussel moeten worden doorgespit, 
de gegevens van het kadaster (vanaf 1832) worden geraadpleegd en bestaande 
literatuur moet worden opgezocht en doorgenomen. Ook via internet worden 
verdere bronnen van informatie opgespoord, waarbij we in dit geval nogal eens 
bij de (maritieme) musea belanden. Verder proberen we een overzicht te krijgen 
van alle hier gebouwde schepen en hun eigenaren. Tenslotte leggen we contac
ten en houden interviews met oud-werknemers van scheepswerven die vaak nog 
belangrijke gegevens kunnen aanreiken. Hebben we eenmaal de basiskennis van 
al deze werven en werfjes dan zoeken we relevant materiaal dat geschikt is voor 
het uiteindelijke doel: de bezoekers straks duidelijk maken dat de scheepsbouw 
eeuwenlang een belangrijke plaats heeft ingenomen in de Capelse gemeenschap. 

Veel nooit eerder beschreven feiten hebben wij inmiddels boven water gekregen. 
Maar over veel zaken tasten wij nog in het duister. Wanneer lezers menen een 
bijdrage te kunnen leveren aan verbreding van onze kennis van - vooral - het 
recente verleden zou het onderzoeksteam deze assistentie op hoge prijs stellen. 
Dat kan zijn door te vertellen 'hoe het in mijn tijd was'. Maar ook foto's van 
werksituaties, of b.V. nog in particulier bezit zijnde destijds gebruikte typische 
werfgereedschappen of materialen, kunnen belangrijk zijn. En hebt u tijd en 
interesse om op andere wijze (zoals onderzoek, modelbouw, schilderen, teke
nen) een helpende hand te bieden dan bent u natuurlijk van harte welkom. Wie 
weet wat een telefoontje met Henk van der Marel (010-4471442) of Ger Mulder 
(010-4508156) voor gevolgen kan hebben? Het team zoekt verder een vrijwil
lig(st)er die bereid is thuis in Excel lijsten samen te stellen met gegevens van 
schepen die in Capelle aan den Ussel zijn gebouwd. 

Ger Mulder 

De nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen aan de Dorpsstraat. Kort voor ofnet na de 
2e Wereldoorlog. Het schip dat wordt afgemeerd is kort daarvoor te water gelaten. 

Foto: collectie Paul Weyling. 

FOTO'S EN INFORMATIE GEZOCHT. 

Frans van Es is enige tijd geleden begonnen met het voorbereiden van een 
expositie over de Capelse Kermis en Capelse Oranjeverenigingen. Voor 
deze expositie, die naar verwachting op 1 mei 2004 zal worden geopend in 
het Historisch Museum, wordt nog gezocht naar foto's en andere relevante 
zaken. 

Vooral wordt gezocht naar foto's van de door de Oranjeverenigingen georgani
seerde evenementen, ook over de Oranjeverenigingen zelf is alles welkom. Wie 
denkt Frans te kunnen helpen wordt verzocht hem te bellen op telefoonnummer 
01û-4500883. 

Kees van Beusekom (010-4422440), Aad de Bruijn en Jaap de Gier (010
4504845) zijn in het najaar gestart met het samenstellen van een expositie over 
Capelse koren en zangverenigingen. Ook zij zijn op zoek naar foto's en andere 
curiosa uit het verleden. Deze expositie, getiteld 'Zang en Muziek à Capelle' , zal 
op zaterdag 3 april 2004 worden geopend in het Dief- en duifhuisje. 

Paul Weyling 

Een Koninginnedag begin zestiger jaren. Defeesttent en de zweefmolen van P Smit 
staan op het nog braakliggende land tussen de Meindert Hobbemastraat en de 

Slotlaan. Foto: J.G. Koller. 
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RESTAURATIE TOREN DORPSKERK 
EN DIEF-EN DUIFHUISJE 

In de maanden september en oktober is de noordelijke gevel van de toren van de 
Dorpskerk gevoegd. De andere gevels van de toren komen in 2004 en 2005 aan 
de beurt. Verheugend nieuws omdat het voegwerk van de toren uit 1806, die 
eigendom is van de gemeente Capelle aan den IJssel, in slechte staat is. Ook het 
Dief- en duifhuisje is grondig onder handen genomen. Hier zijn een drietal 
gevels gevoegd en is een latei gerestaureerd. De werkzaamheden aan beide 
Rijksmonumenten zijn verricht in opdracht van de gemeente Capelle aan den 
IJssel. Hulde, aan gemeentebestuur en ambtenaren! 

Paul Weyling 

Voegwerk

zaamheden
 

aan de toren
 
van de
 

Dorpskerk.
 
Foto:
 

J. de Gier. 

HVC VRIJWILLIGERS NAAR DE BIESBOSCH 

Dinsdag 25 november j.l. was het dan zover. Om precies 12 uur 's middags 
vertrokken we met een volle bus vrijwilligers richting Drimmelen. Terwijl 
het de dag ervoor nog langdurig had geregend was het nu droog met zelfs 
een bleek zonnetje erbij. Mevrouw de Gier werd hartelijk gefeliciteerd 
met haar verjaardag, maar, met toch verschillende koorleden in de bus, 
een aubade zat er niet in. 

Rond 13.00 uur arriveerden we, na een voorspoedige reis, in Drimmelen. Daar 
lag de boot, die ons door de Brabantse Biesbosch zou varen, al klaar. Aan boord 
kregen we koffie met gebak en we zetten koers richting Werkendam. Onderwijl 
vertelde Wim van den Bremen ons iets over de ontstaansgeschiedenis van de 
Biesbosch. Voor velen van ons was het de eerste keer dat we op die manier over 
de Biesbosch hoorden vertellen en er werd dan ook geboeid geluisterd. Na twee 
uur varen, dwars door het prachtige Nationaal Park De Biesbosch, gingen we 
aan wal en bezochten het Biesbosch Museum. Een prachtig museum waar de 
geschiedenis van de Biesbosch op een heel duidelijke manier wordt verteld en 
uitgebeeld. Al in de stemming gebracht door de verhalen van Wim hebben we 
van het verblijf in het museum met z'n allen erg genoten. Terug op de boot kon
den we ons tegoed doen aan een heerlijk stamppottenbuffet. Daar waren we 

De 'Zilvermeeuw 4', het
 
schip waarmee de HVC


vrijwilligers in de Biesbosch
 
hebben rondgevaren.
 

Foto: J. de Gier.
 

ondertussen ook wel aan 
toe. Aan het eind dankte 
Ger Mulder, namens alle 
vrijwilligers, met name 
Melle Beugeling en Anna 
Swets voor de organisatie 
van dit zeer geslaagde 
uitstapje. Wim van den Bremen werd bedankt voor zijn deskundige, verhalende 
inbreng. 

Klokslag zes uur ging het gezelschap weer in de bus richting Capelle aan den 
IJssel. Daar arriveerden we, zoals afgesproken, om 19.00 uur. Wat een timing! 
Om met Ger's woorden te spreken: elk jaar wordt het reisje leuker. Dit was een 
topper. Wat wordt het volgende jaar???????? 

Anneke van den Bremen 

Beste HVC leden en familie, 

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2003. Reden voor mij om in het kort het 
jaar de revue te laten passeren. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat we weer een voorspoedig verenigingsjaar achter de 
rug hebben, het ledental groeit gestaag en verloopt zoals wij het ons hebben voorge
steld. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van onze vrijwilligers. 
Dames en heren vrijwilligers, mede namens mijn mede bestuursleden, wil ik u voor uw 
enthousiasme en inzet een welgemeend dank zeggen. Wij hebben als vereniging binnen 
en buiten Capelle aan den IJssel een zeer goede naam opgebouwd en worden daarom 
alom gewaardeerd. 

Zonder tot een soort jaarverslag te komen, wil ik twee feiten hier vermelden: 
1	 Nog dit jaar zal de HVC het fotoarchief van fotograaf Han van Senus in bezit heb

ben. Een en ander is mogelijk ge11UU1kt door de financiële hulp van de Van 
Cappellenstichting en de gemeente Capelle aan den IJssel. 

2	 In samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Dorp, Stad 
& Land hebben wij in het nieuwe educatief centrum achter ons museum een pre
sentatie gehouden over de aanstaande gemeentelijke monumentenverordening. De 
verwachting is dat die verordening in het eerste kwartaal van 2004 zijn definitieve 
vorm zal krijgen. 

Ik wil besluiten, mede namens mijn mede bestuursleden, u een fijne jaarwisseling toe 
te wensen en 11Wge 2004 voor u en uw familie een goed en gezond jaar zijn. 

Melle Beugeling 
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DANK 

In het afgelopen jaar zijn, inclusief de uitgave die voor u ligt, vier HVC 
NiellWsbrieven verschenen met in totaal 96 pagina's verenigingsnieuws, 
herinneringen en geschiedenissen. 

Janny van Berkel- Otterspeer, Anneke van den Bremen, Wim van den 
Bremen, Melle Beugeling, Frans van Es en Ger Mulder hebben hieraan 
een steentje bijgedragen. Net als Jaap de Gier, die ook dit jaar weer voor 
de benodigde foto's zorgde en daarnaast adviseerde m.b.t. de Nederlandse 
taal. Henk Nijman zorgde voor het digitale fotowerk. Arie van 
Wijngaarden en Annet Kool van AVW Vakpers, onze huisdrukker, stonden 
altijd klaar voor een correcte afwerking van de nieuwsbrief 

Namens alle leden, hartelijk dank. Ook dank aan de vrijwilligers die de 
nieuwsbrieven verzendklaar maakten en bezorgden. 

Paul Weyling. 

Een dichtgevroren Hollandsche IJssel gezien vanaf de Nijverheidstraat
 
t.h. v. de Krimpense Sliksloot. Op het ijs drie ijszeilers, op de achtergrond de
 

koolteerfabrieken in de Stormpolder. De foto is ongeveer 60 jaar geleden
 
gemaakt door Arend van der Put.
 

Foto: collectie C.E. van Dulst- van der Put.
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