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UITNODIGING LEDENVERGADERING
WOENSDAG 24 MAART 2004
Geacht HVC lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergade
ring op woensdag 24 maart 2004 in het Historisch Museum, Bermweg 13.
Aanvang 19.30 uur. Het museum is om 19.00 uur open. Dan ligt ook het con
cept Huishoudelijk Reglement klaar (agendapunt 7).
Agenda.
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
berichten van verhindering.
- jaarlijks ontvangt de HVC allerlei tijdschriften, nieuwsbrieven, enz.;
daarvan wordt maar een klein deel bewaard. Het restant ligt bij bin
nenkomst op een tafel en het staat u vrij om mee te nemen wat uw
interesse heeft.
- . verdere mededelingen.
3. Notulen algemene ledenvergadering 16 april 2003.
- deze notulen zijn reeds gepubliceerd in de HVC-Nieuwsbrief,
jrg.17, nr. 2, zomer 2003, pagina 47.
4. De HVC in het jaar 2003.
zie deze HVC-Nieuwsbrief, pagina 3.
5. Financieel verslag 2003.
zie deze HVC-Nieuwsbrief, pagina 6 en 7.
6. Verslag kascontrole 2003 en benoeming kascontrolecommissie 2004.
7. Huishoudelijk Reglement HVC.
- Het conceptreglement ligt voor u klaar bij binnenkomst.
Het is ter bespreking en vaststelling.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Lezing.
Aansluitend aan de vergadering zal om ongeveer 20.45 uur, na een korte
pauze, prof. Dr. P. Th. van de Laar een lezing houden over de sinds 1851 door
Rotterdam geheel of gedeeltelijk geannexeerde omliggende dorpen.
Ongetwijfeld zal de annexatie van Kralingseveer op 1 augustus 1941, ten
koste van de gemeente Capelle aan den IJssel, aan de orde komen. Paul van de
Laar is hoogleraar' Stadsgeschiedenis Rotterdam' aan de Erasmus Universiteit
en tevens auteur van 'Stad van formaat', het standaardwerk over de geschie
denis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw. Verder is Van de
Laar onder andere hoofd collecties en wetenschappelijke staf van het
Historisch Museum in Rotterdam, voorzitter van het Historisch Genootschap
'De Maze' en vice-voorzitter van het Historisch Genootschap 'Roterodamum'.

De voorzitter:
Melle Beugeling

De secretaris:
Anneke van den Bremen

JAARVERSLAG, DE HVC IN HET JAAR 2003
Bestuur
In het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den Ussel heeft zich in
het jaar 2003 een aantal wijzigingen voorgedaan. Op de ledenvergadering,
gehouden op 16 april 2003, werd Anneke van den Bremen benoemd als secreta
ris; zij nam deze functie al enige tijd ad-interim waar. Daarnaast is de 2e depot
houder, Cees van Yperen, in de loop van 2003 toegetreden als adviseur van het
bestuur.

Samenstelling bestuur op 31 december 2003:
- M. Beugeling
voorzitter
- mevr. A van den Bremen secretaris
- mevr. A Swets
penningmeester/ledenadm.
- PJ.c. Weyling
2e voorzitter/pr
- C. van Maanen
lidIbeheerder museum
- T. Verkaik
lid/depothouder
- C. van Beusekom
lidlbeh. Dief- en duifhuisje
- J. de Gier
lid/fotoarchief
- AM. den Boer
- P. van der Vaart
- C. van Yperen

dagelijks bestuur
dagelijks bestuur
dagelijks bestuur
dagelijks bestuur
algemeen bestuur
algemeen bestuur
algemeen bestuur
algemeen bestuur

adviseur
adviseur
adviseur

Leden en vrijwilligers
In 2003 konden 44 nieuwe leden worden ingeschreven. Hier tegenover stonden
13 leden die om verschillende redenen de vereniging hebben verlaten. Op 31
december 2003 bedroeg het aantal leden 368. Het gestelde doel, 400 leden op 1
januari 2006, komt steeds dichterbij.
De HVC heeft in 2003 kunnen beschikken over 36 vrijwilligers die zich met hart
en ziel voor de vereniging hebben ingezet. Als dank heeft het bestuur hun een
excursie naar de Brabantse Biesbosch aangeboden. Die vond plaats op 25
november 2003. Er werd gevaren door het
-~----I prachtige Nationaal Park De Biesbosch, onder
broken door een bezoek aan het Biesbosch
Museum, wat ook zeer de moeite waard was. Op
de terugtocht werd op de boot een heerlijk
starnppottenbuffet geserveerd.

Oe RamP

Exposities
In 2003 zijn bestuur en vrijwilligers er samen
opnieuw in geslaagd meerdere exposities te rea
liseren. De belangstelling was ook dit jaar weer
aanzienlijk, 2775 mensen hebben de weg naar
onze musea gevonden. Een resultaat om trots op
te zijn.
In het Dief- en duifhuisje was van 5 april tlm 4
oktober 2003 een foto-expositie te bekijken met
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als titel 'Van Toen naar Nu, Capelle aan den IJssel van ± 1950 tot heden'. De
expositie werd op 5 april geopend door Tineke Keuzenkamp, wethouder
Financiën en Beheer van de gemeente Capelle aan den IJssel, geassisteerd door
Hester van Alten en Kimberley Adriaanse. Aantal bezoekers 600; dat is gemid
deld 60 bezoekers per keer.
In het Historisch Museum aan de Bermweg 13 is nog tot 1 februari 2003 de
expositie 'Koopmansgeest en Vakmanschap' te zien geweest. Aantal bezoekers
in de maand januari: 130.
Op I februari 2003 werd de expositie "De Ramp van '53" geopend door ing. C.
van Damme, oud-opzichter/technisch ambtenaar van de gemeente Capelle aan
den IJssel. Een bijzondere bijdrage werd op de dag van de opening geleverd
door de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON). De expo
sitie werd gehouden tot en met 6 september 2003. Aantal bezoekers 850.
Op Open Monumentendag, 13 september 2003, ging vervolgens de expositie
'Boerenbouw' van start. Aanleiding voor de expositie was het uitroepen van
2003 tot.het 'Jaar van de Boerderij'. Speciale gasten bij de opening waren Riet
en Lien Ooms en hun jongste broer Jan. Tot 31 december 2003 heeft deze ten
toonstelling 365 bezoekers getrokken. De expositie duurt nog tot en met 17 april
2004.
Totaal aantal bezoekers in 2003 in het Historisch Museum: 1345.
In het kader van 2003 'Jaar van de Boerderij' is in de museumboerderij aan de
's-Gravenweg 325 de oude boerderijwoning door de HVC ingericht in de stijl
van het boerenleven in de eerste helft van de vorige eeuw. Wim de Bruin, wet
houder Welzijn en Educatie van de gemeente Capelle aan de IJssel, verrichtte op
12 april 2003 de opening onder toezicht van de 95 jarige Maarten Schinkel,
jarenlang bewoner van de boerenwoning. De woning is te bezichtigen geweest
tot en met 13 september en heeft 830 bezoekers getrokken.

Open Monumentendag 2003
Op 13 september 2003 vond in Capelle aan den
IJssel de 17e Open Monumentendag plaats. Dit
jaar stond deze in het teken van het thema
'Boerenbouw. Monumenten van het agrarisch
bedrijf'. Naast Open Monumentendag werden
die dag ook de 33e Kunstmarkt en de 4e
Cultuurmarkt georganiseerd. De gezamenlijke
opening van deze drie evenementen vond plaats
in de Dorpskerk. Burgemeester Joke van Doome
gaf om 10 uur het startsein voor deze dag 
CultuurProm genaamd - vol cultuur, kunst en
opengesteld cultureel erfgoed. De beide HVC
musea, het gemaal Jan Anne Beijerinck, de
Dorpskerk, de museumboerderij, de fietstocht en
de historische zeilschepen mochten zich in de
grote belangstelling van ongeveer 2250 bezoe
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kers verheugen. Dat is ongeveer 150 meer dan vorig jaar. Als gevolg van de
reconstructie van de dijkvoet bij het veerhuis deze zomer, konden helaas maar
twee van de drie gehuurde historische schepen varen. Het gevolg was minder
passagiers dan voorgaande jaren. Open Monumentendag werd georganiseerd
door een werkgroep bestaande uit Jaap de Gier en Paul Weyling van de HVC en
Hen Lagerweij van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Educatie voor scholen
Op 27, 28 en 29 oktober 2003 heeft de HVC voor het tweede jaar meegewerkt
aan de 'Cultuurshock', onderdeel van het 'Cultuurtraject' , een programma voor
het voortgezet onderwijs. Het doel van de 'Cultuurshock' is om eerstejaarsleer
lingen van het VMBO en HAVONWO op een eenvoudige manier kennis te
laten maken met Capelse kunst- en cultuurinstellingen. De HVC heeft middels
een powerpointpresentatie een deel van de geschiedenis van Capelle aan den
IJssel getoond.
Ongeveer 150 leerlingen en hun begeleiders van de basisscholen Het Baken en
de Tuimelaar uit Schollevaar, de Montessorischool Capelle uit Middelwatering
en De Stelberg uit de Rotterdamse wijk Prinsenland brachten een bezoek aan de
expositie 'De Ramp van '53".

Overige activiteiten in 2003
Tijdens de algemene ledenvergadering van de HVC op 16 april hield de heer
F.A.D. Kuiper een interessante lezing met filmbeelden over de Krimpenerwaard.
Er waren ongeveer 30 personen aanwezig.
Op 2 mei hebben vrijwilligers van de HVC vier liggende gedenkstenen van het
oorlogsmonument op de oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat gereinigd.
Op 17 mei heeft de HVC zich gepresenteerd met een mini-expositie over de
geschiedenis van de Polder Prins Alexander en Oud-Verlaat. Dit gebeurde op
uitnodiging tijdens een feestelijke, historische bijeenkomst in Rotterdam
Ommoord. Aanleiding was de onthulling van het op initiatief van de bewoners
vereniging Heide-Bes gerestaureerde naamge
_"'f...__ 1 vel bord van de verdwenen boerderij
'Keizershof'.

Boer en

Op 17 juni werd tijdens een vergadering van het
WOP Schollevaar, die in het teken stond van het
25 jarig bestaan van de wijk, door Paul Weyling
(HVC) een lezing verzorgd over de geschiedenis
van de Polder Prins Alexander en de wijk
Schollevaar.

Op 6 september vond in en om het Wijkcentrum
Schollevaar ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan van de wijk, het 'Internationale festival
Schollevaar 'plaats. Op uitnodiging van het
WOP Schollevaar presenteerde de HVC zich die
dag in het Wijkcentrum met de geschiedenis van
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werd door de HVC de nadruk gelegd op de geschiedenis van Middelwatering.

de Polder Prins Alexander en werden o.a. videobeelden getoond over de ontwik
keling van Schollevaar.

Op 22 oktober organiseerden de gemeente en de Stichting Dorp, Stad & Land in
samenwerking met de HVC een infonnatieavond over het gemeentelijk monu
mentenbeleid. De HVC heeft zitting in de 'Klankbordgroep Monumenten

Op I oktober was de HVC present op de ontmoetingsavond voor nieuwkomers
in de wijk Middelwatering, georganiseerd door het WOP Middelwatering. Hier

Financieel verslag over het jaar 2003
Balans per 31.12.2003

Toelichtin~

Bezittingen
€
2002 €
2003 Schulden
€
2002 €
2003
Computer
895,74
445,74 Eigen verm.
9038,49 5922,27
Vitrines
414,73
142,73 Voorz.Jaarb.'03
3630,24 3630,24
Kas
42,92
12,05 Inv.oude panden
453,78
453,78
ABN-bank
10184,56 11431,60 Res.inr.museum
988,94
988,94
Girorek.
2804,71 4325,27 Res.afgestoftJingeb
453,78
453,78
Girorenterek.
37,95 15043,25 Res.computer/soft.
453,78
453,78
Voorr.boeken
40,00
270,00 Kruisposten
19767,85
Kruisposten
598,40
Totaal
15019,01 31670,64 Totaal
15019,01 31670,64

bij de balans:

Kruisposten: Reservering subsidie van de Van Cappellen Stichting
voor aankoop fotoarchief
€ 2 0.000,00
Nog te betalen Nieuwsbrief 4-2003
380.44
€ 20.380,44
Vooruit betaalde voorschot
€ 100,00
Alarmbijdrage 2004
512,59
612,59
Totaal
€ 19.767,85
Toelichting bij de resultatenrekening:

,l,1
"

I

De post gas/elektra was begroot op € 998,00
Door een miscommunicatie zijn de meterstanden van het museum de laatste jaren
niet goed geregistreerd bij ENECO. Deze inhaalslag kostte ons dit jaar € 4028,95

I

Begroting voor 2005

Resultatenrekening per 31.12.2003
Uitgaven
Onkosten museum
Huur
Telefoon
Gas/elektra/water
Verzekering
Alarm
Consumpties
Onk. Dief en Duifhuis
Onkosten depot
Cursussen
Bestuurs/kantoorkosten
Vakbladenllidmaatsch.
Organisatiekosten
Afgestoft en ingeboekt
Tentoonstellingen
Onk. Monumentendag
Nieuwsbrieven
Afschr. Computer
Afschr. Vitrines
Onkosten vrijwilligers
Inkoop boeken
Totaal

432,12
3650,00
572,30
6748,83
377,92
498,40
450,41
188,61
89,31
171,68
783,35
322,88
633,20
184,23
1909,15
503,28
1724,29
450,00
272,00
1854,35
1020,35
€ 22836,66

Inkomsten
Verkoop boeken
Subsidie Provincie ZH
Subsidie gemeente
Stimuleringsbijdr.vrijw.
Gem.verg. monument.dag
Giften
Ontvangen rente
Contributie
Vergoeding Cultuurshock
Toename boekenvoorraad
Verlies

1327,95
226,89
10350,00
1716,96
498,59
1132,81
252,34
3330,90
654,00
230,00
3116,22

I

Inkomsten
Contributie
Subs. Gemeente
Gem. stim.vrijw.
Bijdr. Monum.dag
Boekverkoop
Rente
Giften

2004
3000
10690
1600
600
125
350
800

Verlies
Totaal

655
17820

"

Totaal
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€ 22836,66

2005
3700
10700
1700
600
250
250
900

Uitgaven
Nieuwsbrieven
Huur museum
Gas/elektra
Verzekering
Alarm/telefoon
Bestuursk./registratie
Organisatie/lidm.
Museum
Tentoonstellingen
Depot
Dief- en duifhuis
Consumpties
Onk. Vrijwilligers
Monumentendag
Afschrijvingen
Inkoop boeken
18100 Totaal
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2004
1500
3650
2000
500
1000
500
1150
1500
2000
750
45
350
1650
625
500
100
17820

2005
2000
3650
2500
750
1000
750
1000
800
2200
450
50
450
1700
600
200
18100

gemeente Capelle aan den IJssel' in de persoon van Paul Weyling, 2e voorzitter
HVC. De informatieavond werd gehouden in het nieuwe educatiecentrum ach
ter het Beijerinckgemaal en werd bezocht door ongeveer 50 mensen.
Op 12 november heeft de waarnemend dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
van Schieland, Arie Biemond, de inventaris van de archieven van het Hoog
heemraadschap van Schieland overhandigd aan de HVC. Dit gebeurde tijdens
een speciale bestuursvergadering van de HVC in het gemeentehuis van Capelle
aan den IJssel. Bij deze feestelijke overhandiging waren naast het HVC-bestuur
de wethouder Welzijn en Educatie Wim de Bruin en een aantal actieve vrijwilli
gers van de vereniging aanwezig.
Naast de al genoemde externe werkgroepen e.d. heeft de HVC tevens gepartici
peerd in: de stuurgroep Cultuurprom, de Klankbordgroep Hollandsche IJssel, de
Stichting Culturele Evenementen Capelle (SCEC) en het Cultureel Netwerk
Capelle. Verder is de HVC betrokken bij de restauratie van de regentenkamer in
de Van Cappellenstichting.

Publicaties
102003 zijn door de HVC vier (kwartaal)Nieuwsbrieven uitgegeven. Verder ver
scheen het boekje "Capelle aan den IJssel en De Ramp van '53". Het eerste
exemplaar van het boekje, geschreven en samengesteld door Paul Weyling en
uitgegeven door AVW-Vakpers, werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op 15
maart 2003 uitgereikt aan burgemeester Joke van Doorne.

Depot en fotoarchief
Door de vrijwilligers van het depot zijn ook dit verslagjaar vele historische voor
werpen hersteld, geconserveerd en geregistreerd. Veel werk werd verzet ten
behoeve van de verschillende exposities. Dit geldt evenzeer voor vrijwilligers
van het fotoarchief.
Voorzitter:
Melle Beugeling

Secretaris:
Anneke van den Bremen

De HVC kwam, door tussenkomst
van mevrouw A. Aaldijk, in 2003
in het bezit van dit model van de
Dorpskerk. Het fraaie stuk
huisvlijt is gemaakt door Tobias
Bakker (t), die het laatst in het
verzorgingshuis 'De Vijverhof'
woonde.
Foto. J. de Gier.
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JANNY VAN BERKEL
ONTMOET LENA CORNAX- ROOK
Ze is geboren (1933) en getogen in Kralingseveer. Haar ouders woonden
langs de hol van de IJsselmondselaan. Omdat de IJsselmondselaan toen de
gemeentegrens was, is ze in Rotterdam geboren. Ze waren met zeven kin
deren: Daan, JooP, Klaas, Rina, Nel, Bep en Lena. Ze leefden in een tijd,
dat je niet gedoopt werd, als je niet naar de kerk ging. Vader was trots.
Hij ging graag naar de kerk van dominee van Veldhuizen. Dat was een
dominee van het volk. Alle plaatsen in de kerk waren vrij voor iedereen.
Toen later een andere dominee kwam, werd vader van een plaats
gestuurd, omdat die plaats gehuurd werd door een ander. Vader werd
kwaad en is nooit meer naar de kerk geweest.
Lena ging naar de Christelijke school aan de IJsselmondselaan, omdat die het
dichtstbij was. Meneer de Kruijk was toen het hoofd van de school. Die school
was een aprilschool, want het schooljaar begon in Capelle toen nog in april. In
Rotterdam was dat al september. Ze herinnert zich Kralingseveer in die tijd als
een leuk dorp, sociaal en plezierig onder elkaar. Buren waren toen Kees van
Zetten, Maarten van Baren en de familie Moret. Er waren feesten op
Koninginnedag met een optocht van de leerlingen van de scholen. Het ene jaar
liepen de leerlingen van de Christelijke school voorop en het andere jaar de leer
lingen van de Openbare school. Die beurten werden strikt geregeld. De optocht
ging naar het plein bij drukkerij Wegeling, het tegenwoordige Elandplein (tot
1941 Vondelstraat. pw), waar een aubade werd gehouden. Lena heeft veel res
pect voor de heer en mevrouw Wegeling. Het waren heel sympathieke mensen.
Die durfden het aan om in de oorlog illegale kranten te drukken en uit te geven.
Daarvoor werd Wegeling gearresteerd en door de Duitsers gefusilleerd.
Wegeling gaf de IJssel- en Lekstreek uit.
Vader was timmerman en werkte bij aannemer Van Wijngaarden in
Kralingseveer. Die deed verbouwingen en onderhoudswerk. Vader laadde 's
morgens zijn materiaal op een carrier en fietste daarmee naar zijn klus in
Rotterdam of Capelle. Haar hele familie woonde in Kralingseveer. Toen ze
getrouwd was, moest ze van haar vader op zondag bij haar ouders op de koffie
komen. Het hielp niet of ze al zei dat zoiets ouderwets was, het hoorde zo. In het
dorp waren toen ontzettend veel winkels. Op elke hoek was er wel één. Je had
Van Schaik met huishoudelijke artikelen en apparaten, Groen voor schoenen,
Van Zessen, Van der Sluis, De Gier en Blind als kruidenier en Schotte van de 's
Gravenweg was melkboer. Verder waren er slager Schinkel, kapper Barends en
Van der Wiel en Hoogerwaard voor groenten en fruit. Krijgsman was de olieboer
en er was ook een sigarenboer. En dan kwam nog Klapwijk met zijn fiets en zijn
koffer bij deuren langs om theedoeken en ondergoed te verkopen. Hij had ook
een winkel aan de Zebrastraat (tot 1941 BiLderdijkstraat. pw).
Lena ging naar de Huishoudschool. Zelf had ze liever naar de Industrieschool
gewild, maar daar was thuis geen geld voor. Haar jongste broer heeft wel een
betere opleiding gevolgd. Die had het geluk dat hun ouders het toen wat beter
hadden.
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Lena begon haar werk als koffiejuffrouw in een bouwkeet bij de bouw van een
fabriek. Haar eerste grotere baan was op het postagentschap in Kralingseveer.
Daar heeft ze vele jaren gewerkt. Ze deden daar alles wat ook op een groot post
kantoor werd gedaan. Giro's en postwissels, telegrammen en posten postpakket
ten. Met name machinefabriek Radernakers en meubelfabriek Bouman zorgden
soms voor hele zware pakketten. De giro's werden ingeschreven op lange lijsten
die uit het hoofd moesten worden opgeteld.
Ze kan zich nog heel goed herinneren dat de kunstmesûabriek Albatros 75 jaar
(in 1953. pw) bestond. Die kreeg toen allerlei felicitatietelegrammen uit de hele

wereld. Die kwamen aan op het postkantoor aan de Coolsingel en werden dan
doorgebeld naar Kralingseveer. Maar Lena Rook verstond geen Engels. En dus
moesten al deze telegrammen door de telefoon letter voor letter worden gespeld.
Zo stond er ooit eens een opvarende van een kunstmestschip voor haar die vroeg
om "stamps". Die hadden ze daar niet, totdat de man de kaarten toonde, waar
door Lena begreep dat hij postzegels nodig had.

HYGIËNISCH, AUTOMATISCH GEKOELD

De IJsselmondselaan was tot 1941 de gemeentegrens tussen Rotterdam en Capelle
aan den IJssel. De oostkant was Capelle, de westkant Rotterdam. Lena Cornax- Rook
woonde aan de Rotterdamse kant van de laan en ging naar de Christelijk Nationale
School, die aan de Capelse zijde stond. Deze school, midden op de foto van halverwe
ge de jaren '20, werd gebouwd in 1898 door aannemersbedrijf Gebroeders Stoffels,
de architect was de heer P. Boers. Links de woning van de 'bovenmeester', die in
1905 door de Capelse timmerman C. Buijs werd gebouwd. De kerk is van 1921 en
staat er nog steeds, het schoolgebouw heeft een aantal jaren geleden plaats gemaakt
voor nieuwe woningen. De hoge schoorsteen op de achtergrond is van de 'Albatros
Superfosfaatfabriek' . Direct achter de IJsselmondselaan startte de gemeente Capelle
aan den IJssel halverwege de jaren '20 onder de verwarrende naam 'Uitbreidings
plan West l' met nieuwbouw. De straten kregen de namen van dichters en schrijvers.
Op 1 augustus 1941 werd het 'uitbreidingsplan West 1', in de volksmond echter altijd
Kralingseveer genoemd, door de gemeente Rotterdam geannexeerd. De grens met Ca
pelle werd ongeveer 600 meter naar het oosten verplaatst, naar daar waar nu onge
veer de Poolvosweg is. Omdat de straatnamen van Kralingseveer in Rotterdam al be
stonden werden deze gewijzigd in die van een hoefdier. Het stukje Nijverheidstraat
tussen de IJsselmondselaan en de nieuwe gemeentegrens kreeg de naam IJsseldijk.ln
1978, bij een grondruil tussen Rotterdam en Capelle, werd Kralingseveer bijna weer
Capels grondgebied. Bewoners van de wijk stemden bij een volksraadpleging echter
tegen een over
gang naar Capel
le. Het gevolg was
dat Kralingseveer
een enclave werd
binnen Capelle,
die alleen nog via
de Schaardijk met
het grondgebied
van Rotterdam is
verbonden.
Foto: archief

Voor nette en prompte bedie.ning word t steeds ingestaan

Paul Weyling

Ze trouwde met de Rotterdamse trambestuurder Cornax. Ze kregen een huis
langs de dijk stijf tegenover de Albatros. Ze woonden in bij de familie Van Rhee.
Die woonde daar met twee kinderen. Lena en haar man hadden een kleine
kamer, een keuken, een slaapkamer en gebruik van toilet. Voor een wekelijkse
huur van f 4,25. Er was een heel grote tuin bij het huis, waar groenten konden
worden verbouwd. Er stonden fruitbomen en veel bloemen. Die werden op vrij
dag geplukt nadat het hele huis was schoongemaakt. Op de tram was het werk
heel onregelmatig. Werken op zon- en feestdagen en vroege- en late diensten.
Daarom gingen Lena en haar man graag in op een uitnodiging om bij de Albatros
te komen werken. Ze werden daar aangesteld om de nieuwe kantine te beheren.
Er was toen een nieuw kantoor gebouwd met een kantine en kleedruimten. Op
de fabriek waren de sociale verschillen groot. De fabriek was vies en stonk. De
arbeiders moesten hun werktijd klokken. Het kantoorpersoneel kon echter
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slager die door
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komen en gaan wanneer ze wilde. Ze kregen goedkoop een munt waarvoor ze
koffie, thee, melk en 's winters soep konden krijgen. Alle mensen brachten hun
eigen brood mee, behalve de directeur. Voor hem werd op de directeurskamer
een tafel gedekt met een groot damasten tafelkleed en porseleinen servies. De
secretaresse moest 's morgens uitvinden wat hij 's middags wilde eten en een
eitje voor hem bakken. Ene Chiel werd er dan op uitgestuurd om vers brood en
beleg voor de directeur te halen. Lena herinnert zich vooral de kou en de vies
heid van de fabriek. Overal in de omgeving was er de zwavelneerslag van de
rook. Zo waren de ramen van de school als matglas. De aanslag op dat glas was
er niet meer af te wassen. En de rook van de fabriek veroorzaakte ook gaten in
nylonkousen en was die aan de lijn te drogen hing. De mensen konden zich later
na het werk in de kleedruimten douchen en omkleden. Ze weet nog dat boeren
met vrachtauto's kunstmest kwamen halen. Dat werd ook veel afgevoerd per

die aélJl de h oog st e eis en voldoet
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VAN DE BEHEERDER
HET HISTORISCH MUSEUM IN 2003
In 2003 hebben 1350 mensen een bezoek gebracht aan de exposities in het
Historisch Museum. De expositie 'Koopmansgeest en Vakmanschap', die
in 2002 door 1343 mensen werd bezocht, was in de periode 1 januari tlm
25 januari 2003 goed voor 130 bezoekers. Het totaal aantal bezoekers aan
deze expositie, die in het teken stond van handel en industrie, kwam daar
mee op 1473. 'De Ramp van '53' werd van 1 februari tlm 6 september
2003 door 850 mensen bezocht. Onder de bezoekers 150 scholieren en
begeleiders van de basisscholen Het Baken en De Tuimelaar uit Scholle
vaar, de Montessorischool Capelle uit Middelwatering en De Stelberg uit
de Rotterdamse wijk Prinsenland. Ook brachten 15 oud-leerlingen (klas·
genoten in 1946) van de Ds. Johan Bogermanschool uit Capelle-West een
bezoek aan de expositie over de watersnood van 1 februari 1953. Naar
'Boerenbouw' kwamen van 13 september tlm 31 december 2003365 men·
sen kijken. Deze expositie over het agrarisch verleden van Capelle aan den
Ijssel gaat nog door tlm zaterdag 17 april 2004.
. Het kantoorgebouw van de Albatros Supelfosfaatfabriek aan de Schaardijk.
In dit gebouw de kantine, die door Lena Cornax- Rook en haar man in de jaren zestig
werd beheerd. Links de 'laanstoep' , de afrit naar de Usselmondselaan.
Foto: archief HVC.

schip, onder andere naar Engeland. Ze is er tien jaar gebleven, totdat de fabriek
op 1 juni 1970 werd gesloten.
Daarna ging ze werken bij boekhandel Bokhorst. Dat werd later VDO, die nu in
Krimpen is gevestigd. Ze werkte daar met veel plezier als hulp in de huishou
ding voor het gezin Bokhorst. Men hoefde haar nooit te vertellen wat ze moest
doen. Ze heeft er nooit een opdracht gehad. Maar alles liep op rolletjes. In de
zomertijd moest ze toen al extra koffie zetten en toiletten reinigen vanwege de
soms wel vijftien vakantiewerkers. Die waren nodig om alle schoolboeken op
tijd bij de klanten te krijgen.
Janny van Berkel- Otterspeer
Wim van den Bremen

OPROEP
In opdracht van de Van Cappellen Stichting schrijf ik een boekje over de his
torie van deze stichting. De Van Cappellen Stichting bood tussen 1898 en
1973 in het pand aan de Dorpsstraat 164 onderdak aan veertien ouderen. Wie
weet nog verhalen of heeft informatie en foto's over dit oude mannen- en
vrouwenhuis? Graag hoor ik uw reacties.
Nelleke Manneke, Capelle aan den Ijssel,
telefoon 010 - 442 57 76 of e·mail histel@hetnet.nl.
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Geen bezoek mag ook wel eens worden genoemd. Dit overkwam op 30 augus
tus 2003 onze vrijwilligers Corrie Soek en Aad de Bruijn, die volgens rooster die
zaterdag dienst hadden. Gelukkig komt dit zelden voor. Vorig jaar overkwam het
Anna Swets, die er op een zaterdagmiddag alleen voorstond. Blijkbaar sparen
bezoekers je dan.
Dan nog een aantal notities uit het gastenboek van 2003: Op donderdag 20 maart
schreef een leerling van de Montessorischool Capelle zonder zijn of haar naam
te noemen: "Het was saai, omdat ik hier al eerder was geweest". Voor de HVC
een bevestiging door te gaan met het inrichten van wisselexposities. Een opmer
king van Linda van Yperen mocht er ook zijn, zij noteerde: "Ik vond het een bee
tje leuk hier, vooral omdat mijn opa hier werkt en daarvoor vraag ik subsidie
aan de gemeente". Ze eindigt met "doei en de groetjes". Jong geleerd van opa
(Cees van Yperen) is oud gedaan. In de toekomst moet de HVC haar hier nog
eens aan herinneren. Beroemde buitenlandse bezoekers zijn dit jaar onder ande
re Sint Nicolaas uit Madrid met zijn Hoofdpiet, Wegwijspiet en Pakjespiet. Het
bezoek van de Goedheiligman op 29 november was goed voor zo'n 38 bezoe
kers, groot en klein. Op 28 april kwamen Robert en Carolyn Wolthuis uit Ogden,
een plaats in de staat Utah van de Verenigde Staten van Amerika, op bezoek. Het
echtpaar, op zoek naar het huis van de grootvader van Robert, schreef in het
boek: "Vel)' impressive and the people vel)' helpfu!"! Over behulpzaam gespro
ken. Madeion van de Berg van de basisschool De Stelberg uit Rotterdam
Prinsenland schreef na haar bezoek aan het museum en gemaal: "Onze school
bestaat 10 jaar en we werken het hele jaar over watel: We vonden het heel leuk
hier, vooral de stoommachine(?) was erg interessant. De watersnoodramp had
den we in februari uitvoerig behandeld bij geschiedenis. dus was het heel boei
end om hiervan de film te zien. Het was heel leerzaam en wat een vriendelijke
ontvangst. Hartelijk dank". Mevrouw J. Bosch van dezelfde school noteerde op
28 maart de volgende zinnen, die werden opgedragen aan o.a. Tom Mulder:
"Speciaal voor ons is het museum open. We werden ontvangen met koffie, fris en
koek. Het is allemaal heel interessant en de heren vnjwilligers zijn heel actief en
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DE 'BELLEWAGEN' VAN 'VAN GOG'
BEWAARD EN GERESTAUREERD

belangstellend voor de vragen en opmerkingen van de kinderen. Het was een
leuke, leerzame en erg interessante morgen. Heel hartelijk bedankt". D.F.
Bloksma schreef: "Heerlijk zo' n verzameling, oproep aan de vrijwilligers
(samenstellers): dapper volhouden". Andere opmerkingen in het gastenboek
zijn: "Mooi, boeiend, ik heb genoten, wat een leuke expositie over de streek,
interessant, ontzettend leuk en een heel aparte: door de wapperende vlaggen
gelokt".
Samenvattend zeg ik als museumbeheerder: "we doen het allemaal met 'verve
en plezier' en dat draag je over op de bezoekers".
Cor van Maanen

De 'Onderlinge Auto-Omnibus Maatschappij (O.A.O.M.) Gebr. van Gog'
(1923-1967) moet op 4 september 1944 noodgedwongen het personenver
voer tussen Rotterdam en Gouda staken. De Duitse bezetter heeft dan
zoveel autobussen gevorderd van het bedrijf aan de Capelseweg 120, dat
het rijden van een geregelde en betrouwbare dienstregeling onmogelijk is
geworden.

'ZANG EN MUZIEK À CAPELLE'
NIEUWE EXPOSITIE IN HET DIEF. EN DUIFHUISJE
De Historische Vereniging Capelle aan den Ijssel (HVC) presenteert op
zaterdag 3 april 2004, in het Dief· en duifhuisje aan de Rozenburcht, een
nieuwe expositie met als titel "Zang en Muziek à Capelle". De expositie
wordt officieel geopend om 13 uur door mevrouw Map Baks, bekend als
zangeres, soliste en dirigente van zangkoren in Capelle aan den Ijssel en
omgeving. Samenstellers van de expositie zijn Kees van Beusekom, Aad de
Bruijn en Jaap de Gier.

J
,}

Binnen de expositie is veel te zien over de vele zangverenigingen die Capelle in
de periode van ca. 1920 tot ca. 1970 heeft gekend. Ook aan andere groepen en
verenigingen, uit het muzikale verleden van Capelle, zoals 'Eendracht Maakt
Macht', wordt aandacht besteed. Getoond worden vooral (groeps)foto's, foto's
van concerten, bekers, vaandels, jubileumuitgaven, curiosa, enz.,enz..
Het Dief- en duifhuisje (het kleinste museum van Nederland) is gevestigd aan
de Rozenburcht, vlakbij het gelijknamige verzorgingshuis en Slotplein. De
expositie is geopend van 13 tot 16 uur, op de eerste zaterdag van de maanden
april t/m oktober; te weten. 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september
en 2 oktober. Extra openstellingen zijn er op 10 april (museumdag, van 10 tot 16
uur) en 11 september (Open Monumentendag, van 10 tot 17 uur).
Groepen volgens afspraak; inlichtingen bij C. van Beusekom, telefoon 010
4422440.

i

Paul Weyling

~

Christelijk
Gemengd Koor
Looft den Heere
ca. 1930 O.l.V.
dirigent P.AA.
Kruithof. Het koor
is opgericht in
augustus 1923 en
nog steeds actief.
Foto: verzameling
JJ. de Bode
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Daarnaast zijn
door de oorlog
olie, brandstof,
reserveonderde
len en autoban
den zo schaars
geworden, dat het
tot twee autobus
sen gereduceerde
wagenpark niet
meer kan worden
onderhouden en
gerepareerd. Om
te voorkomen dat
de laatste twee
autobussen ook De garage van de OA.O.M. Gebr. van Gag in 1949. Het 750 m'
nog door de grote pand aan de Capelseweg 120 is in 1930 gebouwd en in
bezetter worden 1951 met 1250 m' vergroot. In 1962 werd een stallingruimte aan
opgeëist, laten de gebouwd. Van 1923 tot 1930 was het autobusbedrijf gevestigd
gebroeders Van aan de Capelseweg 34. De garage is tot bijna acht jaar na de
Gog deze in overname van het bedrijf door Citosa in 1967 in bezit gebleven
afwachting van van de familie Van Gag. Op 1 oktober 1980 is het oudste deel van
betere tijden in de de garage, sinds 1975 eigendom van de gemeente Capelle aan
eigen
garage den Ijssel, door brand verwoest. Direct daarna is, op de stalling
onderduiken. De ruimte na, het gehele pand gesloopt. De autobus in de deurope
nog aanwezige ning is de '7', een Volvo uit 1948 met een carrosserie van Den
reserveonderde
Oudsten & Domburg uit 1936. De carrosserie stond eerder op
len worden ver
een De Dion Bouton-chassis uit 1929. De Citroën Traction Avant
stopt bij de fami
rechts werd onder andere ingezet voor het aflossen van chauf
lie de Lely aan de feurs.
Foto: verzameling Daan de Lely.
Capelseweg 29,
schuin aan de overkant van het bedrijf. Na de bevrijding in mei 1945 worden de
twee ondergedoken autobussen in korte tijd, met veel 'kunst en vliegwerk', rij
klaar gemaakt en weer ingezet. Twee autobussen zijn echter te weinig om een
geregelde lijndienst te kunnen rijden. Daarom moet worden omgezien naar
. nieuw materieel, mede omdat de zoekacties naar het door de Duitsers wegge
voerde materieel maar vier sterk gehavende autobussen opleveren. De eerste
nieuwe wagens, die in het najaar van 1945 kunnen worden aangeschaft, komen
uit de 'dump'. Het zijn twee identieke wagens van het merk Austin, die tijdens
de oorlog zijn gebruikt als trekker/manschappenwagen bij de brandweer in
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Engeland. Eén van deze zogenaamde 'bellewagens', die door Van Gog in de eer
ste drie naoorlogse jaren worden ingezet als 'noodbus " is bewaard gebleven en
door vrijwilligers van de 'Stichting Veteranen Autobus (SVA)' gerestaureerd.

De 'bellewagen' als brandweerwagen
Engeland heeft in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog te weinig brand
weermaterieel om de enorme branden te bestrijden, die als gevolg van de hevi
ge Duitse bombardementen vooral de grote Engelse steden teisteren. In 1941
worden daarom in opdracht van de Britse overheid met spoed speciale brand
weerwagens ontwikkeld. Het nieuwe materieel is geschikt voor het trekken van
een aanhangmotorspuit en het vervoer van veertien brandweerlieden. Het groot
ste deel van deze trekker/manschappenwagens wordt gebouwd op een 2-tons
Austin-chassis, type K2-SWB. Achter de karakteristieke Austin-neus bouwen de
Engelsen een rechthoekige carrosserie met daarin twee houten langsbanken en
een aantal kasten voor het opbergen van slangen en brandblusarmaturen. Om
verwarring met het luchtalarm te voorkomen worden de wagens uitgerust met
een grote heldere elektrische bel in plaats van een sirene. Als vanzelf krijgt de
wagen in Engeland de bijnaam 'bellcar", in het Nederlands 'bellewagen'. Aan
iedere 'bellcar' wordt een tweewielige Dennis aanhangmotorspuit gekoppeld,
die een capaciteit heeft van 2270 liter water per minuut.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt veel brandweermaterieel in
Engeland overbodig. Een deel hiervan komt in Nederland terecht. In 1944, kort
na de bevrijding van de zuidelijke provincies, staan in Breda al 124 'bellewa
gens' klaar om het door de Duitsers weggevoerde en verwoeste wagenpark te
vervangen. De 'bellewagens ' worden verdeeld en toegewezen door het Militair
Gezag (MG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA), in overleg met
de Rijksverkeersinspectie (RVI).

De 'bellewagen' als noodbus
In een brief van 19 oktober 1945 laat de N.V. Handelsmaatschappij R.S. Stokvis
& Zonen te Rotterdam weten van de Rijksverkeersinspectie bericht te hebben
ontvangen, dat aan 'Garage Gebrs. van Gog' een motorvoertuig is toegewezen

van het merk Austin, type 'bellewagen'. De wagen, met chassisnummer 25210,
kan op 23 oktober 1945 worden afgehaald bij de 'dump' in Tilburg. De prijs die
betaald moet worden bedraagt f 3.175,00 (€ 1441,15) plus f 12,50 (€ 5,67) aan
'kosten voor het rijdbaar maken van het voertuig'. De brief vermeldt verder:
"Betaling dient bij voorkeur contant bij aflevering te geschieden. Levering vindt
plaats af opslagplaats, in de toestand waarin het voertuig verkeert en in welke
toestand de taxatie heeft plaats gehad. Alle risico na het verlaten van onze
opslagplaatsen is voor Uw rekening. Voorzover het automobielen betreft, kan de
benzine in de vorm van bonnen in een kleine hoeveelheid worden verstrekt. Wij
adviseren U echter bij de Rijksverkeersinspectie benzinebonnen voor het afha
len van het voertuig aan te vragen, om geen risico te lopen, dat U onderweg
blijft staan. Ditzelfde geldt ook voor olie in carter of olietank. Wij geven U in
overweging er voor te zorgen, dat bij het afhalen van het voertuig een stel num
merplaten en rijpapieren aanwezig zijn. Wij zijn genoodzaakt onder Uw aan
dacht te brengen, dat, indien het voertuig niet op de vastgestelde dag door U of
Uw gemachtigde wordt afgehaald, alle kosten, welke hierdoor ontstaan, voor
Uw rekening zijn. Wijzelf bijvoorbeeld moeten aan de Regering een bedrag van
f 25,00 per dag betalen, wanneer de wagen niet op het vastgestelde tijdstip door
ons wordt weggehaald. Wij hopen gaarne, dat U weldra zult behoren tot de grote
schare van uitermate tevreden gebruikers van onze merken voertuigen en ver
blijven, steeds gaarne tot Uw dienst. Hoogachtend R.S. Stokvis & Zonen".

Als op 23 oktober 1945 de toegewezen 'bellewagen' in Tilburg wordt afgehaald,
overhandigt het Engelse 'Departement of Trade and Industry' een document,
waarin wordt verklaard dat aan 'Garage Gebr. Van Gog' een' Austin Firecar' is
geleverd. Austin-importeur Stokvis doet er een brief bij, die niet veel goeds
beloofd wanneer in de toekomst iets mis is met de wagen: "Bij de overdracht
van onderstaand motorvoertuig willen wij U er nadrukkelijk op wijzen, dat dit
een gebruikt exemplaar is, waarvan de oorspronkelijke aankoop niet door ons is
geschied, doch door een Nederlandse Regeringsinstantie in het buitenland. Het
is dus vanzelfsprekend, dat wij op een dergelijk motorvoertuig geen enkele
garantie kunnen geven voor wat betreft fabrieks- en materiaalfouten en ook nim
mer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade, voortvloeiende uit

De 'bellewagen'
zoals die als
brandweelwagen
in de oorlogsjaren
in Engeland werd
ingezet. In het
midden, voor op
het dak, de bel
waaraan de wagen
zijn naam dankt.
Foto: Rick
Verkruissen/verza
meling Enrique
Alonso.
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De '4' op de
Oudedijk t.h.v. de
Hof/aan in
Rotterdam
Kralingen.
Foto:
archief HVC.
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de huidige toestand van het motorvoertuig, als gevolg van het vervoer of vroe
gere wijze van gebruik daarvan".

Een tweede 'bellewagen" die Van Gog van de overheid krijgt toegewezen, is
vrijwel zeker ook op de 23e oktober 1945 in Tilburg afgehaald. Ongetwijfeld zal
bij de aflevering van de wagen eenzelfde verklaring en brief zijn verstrekt als bij
de eerste. Zeker is in ieder geval, dat autobusonderneming Gebr. van Gog' eind
oktober 1945 over twee 'bellewagens' beschikt, die als 'noodbus' worden inge
zet.
Gebr. van Gog neemt de beide 'bellewagens' in het wagenpark op als de '1'
(chassisnr. 25210) en de '4' (chassisnr. onbekend). Na op kenteken te zijn gezet
worden de wagens bij het Ministerie van Verkeer en Energie geregistreerd als
'noodbussen'. De 'I' krijgt kenteken H-67882, de '4' H-34735.
Carrosseriebouwer Den Hollander, die op de zuidelijke Parallelweg van het
Rotterdamse deel van de Hoofdweg is gevestigd, krijgt opdracht om de open
achterzijde van beide 'bellewagens' dicht te maken met een deur en ramen. Op
31 oktober verstrekt de Rijksverkeersinspectie van District Zuid-Holland een tij
delijke vergunning voor de 'Austin bellewagen': "met het motorvoertuig mogen
ritten worden gereden volgens goedgekeurde dienstregeling". Dat het hier alleen
om lijndiensten gaat en geen tourvergunning betreft, blijkt uit één van de stan
daardvoorwaarden: "het motorvoertuig mag niet worden gebruikt voor ritten tot
bezoeken van theaters, concerten, bioscopen, lezingen, cafés, restaurants, e.d.".
De 'noodbus' mag naast een chauffeur en eventuele bijrijder: "ten hoogste 14
personen en 75 kilogram goederen vervoeren". In de dagelijkse praktijk wordt
echter regelmatig het dubbele aantal personen vervoerd. De chauffeurs van Van
Gog laten niet graag iemand staan onderweg en de passagiers nemen niet het
risico lange tijd te moeten wachten op een volgende bus. De 'bellewagen' is
voor passagiers alleen aan de achterzijde toegankelijk. De achterzijde is ook de
enige plaats waar men naar buiten kan kijken omdat opzij in de wagen geen
ramen zitten. Boven de beide voorramen is met grote letters de tekst 'Rotterdam
Nieuwerkerk' aangebracht. Op dit deel van de buslijn 'Rotterdam-Gouda' wordt
door de 'noodbussen' voornamelijk gereden. Naast de gewone busdiensten wor
den ook veel ritten gereden met groepen en scholen. Dat het echt om een 'nood
bus' gaat blijkt uit de ontheffmg die door de Rijksverkeersinspectie wordt ver
leend van het bepaalde in een aantal artikelen van het 'Uitvoeringsbesluit
Autovervoer Personen 1939'. Op grond waarvan in een bus aanwezig moeten
zijn: "middelen tot het blussen van brand en het leggen van een snelverband, een
behoorlijke verwarming in de periode 1 november tfm 31 maart en een binnen
verlichting".

wegslepen van met pech gestrande autobussen. Maar bijvoorbeeld ook voor het
strooien van de busroutes, als in de winter de wegen glad zijn. Verder vervoert
de werkwagen alles wat maar binnen het bedrijf nodig is. Ook de eerder in
Engeland uitgevoerde taak wordt weer opgepakt. De vrijwillige brandweer van
Capelle-Schenkel maakt van 1948 tot 1953 namelijk dankbaar gebruik van de
'werkwagen ' als trekker voor de tweewielige Magirus aanhangmotorspuit.
Omdat de werkzaamheden van de 'werkwagen' ook buiten Capelle moeten wor
den verricht is deze niet altijd beschikbaar voor de brandweer. In dat geval moet
bij een brand in de 'polder' een beroep worden gedaan op een andere particulie
re wagen, die geschikt is om de motorspuit ter plaatse te brengen. Of er moet
worden gewacht op de brandweerwagen van 'Dorp', een Chevrolet met een Van
Bergen aanhangmotorspuit, die ook uit 'dump' afkomstig is. Aan de ongewen
ste situatie komt pas een einde als in 1953 een nieuwe gemeentelijke autospuit,
een Austin/Bikkers, in gebruik wordt genomen. Verder is over de werkwagenpe
riode van de 'bellewagen' weinig bekend. Het vermelden waard is nog de
beschikking van 24 november 1956, waarbij de RVI namens de Minister van
.

De ']' in maart
1960 als
'werkwagen' in de
garage aan de
Capelseweg 120.
Foto:
C.f. de Koning.

De gemeentelijke
tweewielige
Magirus
aanhangmotor
spuit van Capelle
SchenkeI.
Foto:
archief gemeente
Capelle aan den
IJssel.

De 'bellewagen' als werkwagen
Direct bij het in gebruik nemen ervan nemen de gebroeders Van Gog zich voor
de 'bellewagens' zo snel mogelijk te vervangen voor geriefelijkere echte auto
bussen. De autobusonderneming staat in de wijde omtrek bekend om haar com
fortabele bussen en heeft daarmee een naam hoog te houden. Pas in juni 1948 is
het zover en heeft het bedrijf voldoende autobussen om de 'noodbussen' uit de
dienstregeling te kunnen halen. De '4' wordt verkocht aan de Capelse groente
handelaar COl' van der Kraan van de 's-Gravenweg. De '1' blijft het bedrijf die
nen als 'werkwagen'. De 'manus van alles' wordt onder andere gebruikt voor het
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Economische Zaken ontheffing verleent van het in artikel 3 van de
'Aardoliedistributiebeschikking 1956' genoemde verbod: "tot het op zondag ge
o/verbruiken van benzine. Eén en ander geldig op het trajekt Rotterdam-Gouda
en Rotterdam-Zevenhuizen voor reparatiewerkzaamheden". Ook in die jaren
kende men dus autoloze zondagen.
De 'bellewagen' als museumbus
Op 28 december 1967 uur draagt G. de Jong, procuratiehouder van Gebr. van
Gog, de 'I' over aan de 'Studiecommissie Museumbussen' van de 'Autobus
Documentatie Vereniging', voorloper van de 'Stichting Veteranen Autobus
(SVA)'. Het autobusbedrijf, op 1 oktober 1967 overgenomen door streekver
voerbedrijf Citosa uit Waddinxveen, doet daarmee een in april gedane toezeg
ging van één van de gebroeders van Gog gestand. De '1' wordt dezelfde dag nog
door een Landrover van de 'Rotterdamse Elektrische Tram (RET)' naar de gara
ge van autobusonderneming VlOS in Wateringen gesleept. Hier mag de 'belle
wagen ' voorlopig worden gestald en zorgen monteurs van het bedrijf alvast voor
het herstellen van kleine defecten aan onder andere de remmen. Op 18 maart
1969 wordt het kenteken (sinds 1951 NA-63-80) overgeschreven op de inmid
dels opgerichte SVA en verhuist de 'bellewagen' naar Enschede, waar vrijwilli
gers een aanvang maken met de restauratie. Als eerste wordt de elektrische
installatie vernieuwd. Ook de motor en de carrosserie worden onder handen
genomen. In 1972 verplaatsen de activiteiten van de SVA zich weer naar het
westen van het land en wordt de '1' op een dieplader naar Leimuiden getrans
porteerd. Omdat de SVA meer oude autobussen in bezit krijgt moet de kleine
groep SVA-vrijwilligers prioriteiten gaan stellen. Deze liggen helaas niet bij 'de
bellewagen' , de restauratie komt stil te liggen. In 1974 wordt de wagen naar
Heerenveen overgebracht en daar, in afwachting van betere en minder drukke
tijden, in een oude locomotievenloods gestald.
In 1977 stuiten de vrijwilligers van de SVA tijdens een excursie in het depot van
de 'Stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB)' in Goes op een 'bellewagen' in
brandweeruitvoering. Deze wagen kan van de Zeeuwen worden overgenomen
en gaat dienen als 'plukbus ' voor onderdelen. In 1978 komt de 'plukbus " na een
korte periode in Roosendaal te hebben doorgebracht, net als de '1 ' in 1974, ook
naar de oude locomotievenloods in
Bellewagen Algemene gegevens
Heerenveen. Rond 1984 verwisselen
merk:
Austin
de beide 'bellewagens' de stalling in
K2-SWB
type:
Heerenveen voor een werkplaats in
bouwjaar:
1942
Pijnacker. Daar in de eigen hal, die aan
chassis nr.: 25210
de SVA is geschonken door autobus
lK-24558, later 79065
motor nr.:
bedrijf Voerman, wordt de '1' tot op
6 cilinder, benzine
motor:
de kleinste onderdelen gedemonteerd.
draagverm.: 2 ton
Het is de bedoeling van de restaura
Ie functie: brandweerwagen (GB)
teurs alle onderdelen stuk voor stuk in
2e functie: noodbus (Van Gog '1 ')
orde te maken en daarna onderdeel
3e functie: werkwagen (Van Gog)
voor onderdeel de wagen weer in
4e functie: museumbus (SVA)
elkaar te zetten. Een tijdrovend karwei
H-67882
kenteken:
dat pas in 1997 (13 jaar later!!) wordt
vanaf 1951, NA-63-S0
kenteken:
opgestart als de oud-Van Gog mede
werkers Jan Kool (monteur/chauffeur)
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en Daan de Lely (chauffeur) zich over hun oude 'noodbus' cq. 'werkwagen' ont
fermen. Samen beginnen ze aan de restauratie, die door buitenstaanders als
onmogelijk wordt beoordeeld. Inderdaad moeten veel moeilijkheden worden
overwonnen. Vrijwel alle onderdelen van de '1', van klein tot groot, moeten
worden opgeknapt en gerestaureerd. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van
onderdelen, die van de Zeeuwse 'plukbus'worden 'geplukt'. Naar de onderdelen
die ontbreken of onherstelbaar defect zijn, moet lang worden gezocht. De zoek
acties van de vrijwilligers van de SVA lopen tot in Engeland toe. De gezochte
onderdelen kunnen binnen een redelijke termijn worden gevonden, maar een
bepaalde wiellager lijkt nergens in de wereld meer aanwezig te zijn. Bij toeval
De 'l', een dag na het voltooien van de restauratie, op het Stadsplein in Capelle aan den
Ijssel tijdens de Cultuurprom 2000 op zaterdag 13 september 2000. Capellenaren die
een rit met de gerestaureerde noodbus wilden maken moesten door de SVA-vrijwilligers
worden teleurgesteld. Wat in de eerste naoorlogse jaren werd toegestaan wordt heden
door de overheid als onveilig beoordeeld. De 'bellewagen' mag als gevolg daarvan geen
ML •..· . ......
I
ct i,
.J •. ' .
,. i·,UJ
passagiers meer
meenemen en al
leen op de weg ge
bracht worden met
chauffeur en bijrij
der. Jammer, maar
gelukkig kan de
wagen
geregeld
worden bewonderd
in de SVA-hal, in of
bij musea en in de
files van histori
sche voertuigen.
Foto:
verzameling Daan
de Lely.

De achterzijde van
de gerestaureerde
'l' in de SVA-hal te
Pijnacker. De ge
broeders Van Gag
lieten de open ach
terzijde in 1945, tot
dan alleen af te
sluiten met een zeil,
dichtmaken
met
een deur en ramen.
Foto:
verzameling
Daan de Lely.
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wordt na een tip en tot vreugde van de restaurateurs, het onmisbare lager vlak
bij ontdekt bij een man in Krimpen aan den IJssel. De man is zich ervan bewust
een voor de te restaureren 'bellewagen' noodzakelijk en schaars onderdeel te
bezitten en berekent daarom aan de SVA een exorbitant hoge prijs. "Zaken zijn
zaken" zal hij hebben gedacht. Ook moet de hele beplating van de carrosserie
worden vernieuwd. Een arbeidsintensief werk, net als de revisie van de motor.
Als de wagen weer helemaal is opgebouwd wordt deze afgewerkt in de fraaie
huisstijl van Gebr. van Gog met de kleuren donkergroen, rood en crème. Na 2 1h
jaar van vallen en opstaan, oplossingen zoeken, doorzetten en hard werken is de
'bellewagen' dan klaar. Net op tijd om op de Ie Cultuurprom van 13 september
2000 aan de inwoners van Capelle aan den IJssel te kunnen worden getoond. De
lak is bij wijze van spreken nog nat als de wagen, na 33 jaar door een groot deel
van Nederland te hebben rondgezworven, weer in Capelle terugkeert en het
Stadsplein oprijdt. Daar krijgen de SVA-vrijwilligers Jan Kool, Daan de Lelyen
de overige autobusliefhebbers, die zich hebben ingezet voor het bewaren en res
taureren van de 'noodbus van Van Gog', gedurende de dag veel complimenten
voor de fraai gerestaureerde' oldtimer'. Een rijdend monument, dat niet alleen
herinnert aan het openbaar vervoer in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog, maar ook aan de verdwenen Capelse autobusonderneming, de
'Onderlinge Auto-Omnibus Maatschappij Gebr. van Gog'.
Paul Weyling

OUDE AUTOBUSSEN VAN 'VAN GOG' GEZOCHT
Capellenaren waren trots op Van Gog. Net als het personeel van het autobusbe
drijf, dat van 1923 tot 1967 heeft bestaan. Gebr. van Gog was dan ook een
model-autobusbedrijf. Landelijk bekend door de fraaie goed onderhouden comDe 's-Gravenweg in februari 1964, in de richting van Nieuwerkerk aan den IJssel, ge
zien vanaf de toenmalige T-kruising met de Kanaalweg . De fotograaf stond op het zand,
dat tussen de voormalige spoorweg (de huidige Abram van Rijckevorselweg) en de 's
Gravenweg was gestort, als voorbelasting voor de aan te leggen weg tussen de wijken
Middelwatering en Schenkel. De bus van Van Gog (kenteken TB-25-97) is de '69' van
1959, een Volvo 61597 met een carrosserie van Den Oudsten uit Woerden, van het type
dat door de SVA wordt gezocht. Links het voorhuis van de boerderij 'Veldzicht' , dat een
aantal jaren gele
den grondig is ge
restaureerd. Het
volgende huis en
het daarnaast gele
gen buurtje met
drie arbeiderswo
ningen
hebben
plaats moeten ma
ken voor nieuw
bouw. Foto: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.
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fortabele autobussen van het Zweedse merk Vo1vo en een carrosserie van Den
Oudsten uit Woerden. Het verschil tussen een bus van de lijndienst en een bus
van de tour was minimaal, het waren eigenlijk allemaal tourbussen. "Met Van
Gog ga je op reis en door de RET word je vervoerd" zei mijn opa eens, daarmee
het verschil in het comfort tussen beide vervoersbedrijven aangevend. Van Gog
was trouw aan het merk Volvo, maar liefst 86 bussen van dit merk hebben het
bedrijf tussen 1938 en 1967 gediend. Het zal daarom niet verbazen dat de oud
Van Gog werknemers en SVA-vrijwilligers Jan Kool en Daan de Lely al jaren
naarstig op zoek zijn naar één van die Volvo's, of eigenlijk naar twee. Gezocht
wordt naar een Volvo type 861597, waarvan er tussen 1956 en 1963 veertien
voor Van Gog zijn gebouwd en/of een Volvo type 871516 waarvan er zes zijn
gebouwd in 1963. Wie ergens een oude bus van Van Gog weet te staan, in wat
voor staat of vermomming dan ook, wordt verzocht contact op te nemen met
Daan de Lely, telefoon 010-4511651. Ook oude foto's van bussen van Van Gog
zijn van harte welkom.

Deze foto is ge
maakt op 25 fe
bruari 1965 voor
het in aanbouw
zijnde gemeente
huis aan het Slot
plein, dat op 17
mei 1966 officieel
werd geopend. De
bus van Van Gog is
de '87' (kenteken
VB-92-47)
van
1963, een Volvo
B71516 met een
carrosserie
van
Den Oudsten uit
Woerden. De bus is
de eerste van een serie van 6 autobussen (nrs. 87 tlm 92), die voornamelijk dienst deed
op de toenmalige nieuwe buslijn 16B. Deze lijndienst reed van Middelwatering, via
Schenkel, Kralingseweg en Kralingen, naar het Centraal-Station in Rotterdam. Ook
naar een exemplaar van dit type bus wordt door de SVA-vrijwilligers gezocht.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

Paul Weyling

25 JAAR BUURTGROEPCAPELLE·WEST
Dit jaar bestaat de Buurtgroep Capelle-West 25 jaar. Ter gelegenheid van dit
jubileum verzorgt de BVC, op uitnodiging van de buurtgroep, een foto-expo
sitie over het oude Capelle-West. Belangstellenden kunnen deze expositie
bekijken op zaterdag 27 maart van 10 tot 15 uur in het buurthuis van de wijk
aan de Willem Barentszstraat 2.
Paul Weyling
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RESTAURATIE GORDIJNEN REGENTENKAMER

BEELDENDE KUNST IN DE SLOTVIjVER.

Zoekt u nog, één keer in de week, naar een rustig moment in een histori·
sche omgeving? Een moment om even stil te staan bij de dingen van de
dag? Lees dan verder.

In verband met het samenstellen van een nieuwe expositie werd in de vori
ge HVC-Nieuwsbrief (jrg.17,nr.4,pag.93) aan de leden gevraagd om foto's
van en andere herinneringen aan Capelse kermissen en Oranje
verenigingen. Als één van de eersten reageerde Wil van Kooij-Seinstra
met het volgende verhaal:

In de Van Cappellenstichting aan de Dorpsstraat 164 komt elke week een kleine
groep mensen bij elkaar om in een rustige sfeer te werken aan de restauratie van
de gordijnen van de regentenkamer. Het gaat om zes gordijnen van soldaten
groen laken met een geweven sierrand. Ze zijn al op deskundige wijze gereinigd.
De schade - winkelhaken, scheuren, mottengaatjes - varieert van gordijn tot
gordijn. De voering is zo slecht dat die bij alle gordijnen in zijn geheel vervan
gen moet worden. Er wordt aan de gordijnen gewerkt onder leiding van
mevrouw Langeveld (textielrestaurateur), die ons stap voor stap uitlegt hoe de
schade kan worden hersteld. Twee ochtenden hebben we nodig gehad om de
schade aan de gordijnen in kaart te brengen en te fotograferen. De derde ochtend
zijn we begonnen met het loshalen van de resten van de oude voering en het
ophangband van het 'beste' gordijn. We hebben vervolgens op proeflapjes een
nieuwe versteltechniek geleerd en met een ronde 'chirurgische naald' leren
naaien. Dit alles is nodig omdat de gordijnstof plat moet blijven liggen. Als hulp
daarbij worden ook plaatjes van geslepen glas op het materiaal gelegd. We
mogen niet leunen op de stof en zo zijn er nog meer regels. Na een maand heb
ben we alle schade aan het eerste gordijn hersteld, inclusief het innaaien van een
nieuwe voering. Het gordijn is iets ingekort om te zorgen dat het aan de onder
kant minder te lijden heeft van het boenen en stofzuigen van de vloer. Ons team
bestaat uit Alie Buys, Miep Hordijk en José Klaassen. We werken aan de gordij
nen op dinsdag of woensdag, dat spreken we samen van tevoren af. Miep en José
beginnen om 9 uur en stoppen om 3 uur, Alie komt om half 2.
We willen het team graag uitbreiden met nog 2 dames. Wat we bieden is interes
sant vrijwilligerswerk op een unieke plek in Capelle. Er wordt in een rustig
tempo gewerkt en we heb ben het heel gezellig met elkaar. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Tussen de middag staat een uitgebreide lunch klaar. Als je eerst
wilt komen kijken bel dan even naar Melle Beugeling telefoon 010-4515703.
Die kan vertel
len wanneer we
precies aanwe
zig zijn.
losé Klaassen

"Het was in 1955, tien jaar na
de bevrijding en dat moest
gevierd worden! Er werd een
comité opgericht. En aan mij
werd gevraagd iets te maken
met verlichting bij de
Slotvijver. Ik was net van de
kunstacademie af en voor
zover ik weet de enige beel
dende kunstenaar in Capelle.
Ik kreeg een klein budget,
daar moest ik het mee doen. Ik
kocht ijzerdraad en doorzich
tig plastic in allerlei kleuren.
Dat was toen een betrekkelijk
nieuw materiaal en aan de rol
per meter verkrijgbaar. Van
het ijzerdraad vormde ik een
heks, eenfee. paddestoelen en grote witte waterlelies. Die bekleedde ik met plas-'
tic. Het was een heel karwei en in ons huisje aan de Groenedijk was het een
ravage. Op een dag vervoerden we de figuren in het autootje van elektricien
Theus van Vianen naar het Slotpark. Daar werden er lampen in gemonteerd en
verscheen er temidden van de oplichtende waterlelies een fontein! Ik heb er
alleen nog een paar slechte zwartlwitfoto's van. Hoe het er bij avond uitzag kan
ik mij niet meer herinneren.
Wel dat ik dagen lang kapotte
vingers had en het geld meer
dan op was! En dat in een
hutje in het groen Bertus
Visser zat, als Robinson
Crusoë, in gezelschap van een
geit!"
Wil van Kooij-Seinstra

Links: Het plaatsen van de
fontein in de buitenslotgracht,
onderaan de Dorpsstraat. In de
schouw op de foto boven de
genoemde witte waterlelies.
Foto's: Wil van Kooij- Seinstra.

De regentenkamer.
Foto: Han van
Senus
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2004 pagina 24

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2004 pagina 25

'FEEST'
NIEUWE EXPOSITIE IN HET HISTORISCH MUSEUM
'Feest' is de veelbelovende titel van een nieuwe expositie, die op zaterdag
24 april 2004 om 11 uur in het Historisch Museum feestelijk wordt
geopend door drs. Gé Derksen, gemeenteraadslid en oud-wethouder van
Capelle aan den Ijssel. Derksen stelde in 1970 de gemeenteraad van
Capelle aan den Ijssel voor de vermakelijkheidsbelasting af te schaffen.
Zijn voorstel werd aangenomen en was de redding voor veel evenementen
in Capelle.
'Feest' toont vele gebeurtenissen in het verre en recente verleden van Capelle
aan den IJssel met een hoog 'Oranjegehalte': onafuankelijkheidsfeesten, rege
ringsjubilea, bevrijdingsfeesten en Koninginnedagen. Aandacht wordt ook
besteed aan Oranjefeesten, die ten tijde van Koningin Wilhelmina op 31 augus
tus werden georganiseerd op een weiland achter de Kanaalweg. Een traditie die
vanaf de jaren '70 door de 'Stichting tot behoud van de Capelse Kermis' nieuw
leven werd ingeblazen. Te zien zijn verder herinneringen aan Capelse
Oranjeverenigingen, foto's, programma's, posters en andere plezierige zaken uit
Capelles 'Feest' verleden. Bijzonder
zijn de kermisminiaturen, die dankzij
het Stadspaleis Markiezenhof uit
Bergen op Zoom kunnen worden ten
toongesteld. Daarnaast is er materiaal
te zien van de familie De Haan, een
bekende schiettentexploitant.
'Feest' is van 24 april tlm 4 september
2004 te bekijken in het Historisch
Museum, gevestigd in het voormalig
ketelhuis van het gemaal Jan Anne
Beijerinck, van 13 tot 16 uur. Groepen
op afspraak; inlichtingen bij C. van
Maanen, telefoon 010-4581198.
Paul Weyling
Burgemeester Luigi van Leeuwen tijdens
het bakken van poffertjes bij de opening
van de Capelse Kermis op dinsdag 25
januari 1987 aan de Lijstersingel.
Foto: Han van Senus.

dacht besteed aan de 's-Gravenweg, landelijk bekend door hel gezegde "Zo oud
als de weg naar Kralingen". Het museum is iedere zaterdag geopend van 13 tot
16 uur.
De Bealrix-Irene hoeve,
CapelseweR 350. De hoeve stond
op de hoek van de Hoofdweg en
de oostzijde van de (stille)
Capelseweg. Op de voorgrond
opa en oma Van Vliet, de
schoonouders van boer Arie van
der Dussen. Als de hoeve er nog
zou staan kon Van der Dussen
vanuit zijn woonkamer uitkijken
op de oostgevel van Woonmall
Alexandrium en op zijn achtererf
een hamburger kopen bij Me
Donaids. Foto: verzameling
N. van der Dussen.

EEN VEEDIEFSTAL AAN DE 'S-GRAVENWEG
Het Gemeentearchief in Rotterdam (G.A.R.) vormt een onschatbare bron
van informatie voor iemand die iets uit het Capelle aan den Ijssel van een
eeuw of langer geleden wil opzoeken. Dit G.A.R. heeft namelijk alle oude
Capelse archieven in bewaring, welke kosteloos zijn in te zien. Bij het spit
ten naar oude gegevens kwam ik in G.A.R. 9b 13120 o.a. het volgende
voorval tegen.
Het was februari 1810, toen de veehouder Jan Kleijn, wonende aan de 's
Gravenweg nabij de Kerklaan, kennelijk een nogal hoog opgelopen dispuut had
met een van zijn zakenpartners, de weduwe Cornelis Dijksman. Op 14 februari
vervoegden zich drie mannen, Comelis en Jan den Hoed en Jan Dijksman, bij
boer Kleijn. Zij deelden hem mede order te hebben gekregen om vier koeien
mee te nemen. Kleijn weigerde deze af te geven, want hij 'wilde eerst met de
Secretaris (van Capelle) praten'. De drie mannen accepteerden dit niet, maar
dropen toch af, om vervolgens de Kerklaan in te lopen in de richting van het
Dorp. Maar dit bleek slechts een schijnbeweging te zijn. De 'attestatie' of getui
genverklaring die Comelia Kumsius over dit voorval aflegde toont aan wat er
verder gebeurde:

De expositie 'Boerenbouw' , die sinds 13 september 2003 in het Historisch
Museum aan de Bermweg 13 is te zien, is wegens de grote belangstelling ver
lengd tot en met zaterdag 17 april 2004. Binnen de expositie wordt een beeld
gegeven van het agrarisch verleden van Capelle aan den IJssel. Naast meer dan
honderd foto's van bestaande en verdwenen Capelse boerderijen wordt ook aan

Heden den 1ge van Sprokkelmaand (februari) 1810 compareerde voor mij Dirk Klei)
Koningli)k Notaris te Cappelle op d' iJssel en voor de nagenoemde getuijgen.
Mejufrouw Cornelia Theodora Kumsius Huisvrouw van de Heer Eduard Dirk Gallas
oud 49 Jaren en wonende alhier.
Dewelke verklaarde, ten verzoek van den weledele Gestrenge Heer Mr. H.H. van Hees,
Hoog Bailliuw van den Lande van Schieland R: 0:1 waar en waaragtig te zijn:
Dat zij deposante op de werf ofErve van Jan Kleijn, Bouwman, op de woning over de
Kerklaan alhier, waar van het voorste gedeelte bij haar deposante word bewoond, op
woensdag den 14e dezer maand, des Namiddags ten drie uren, heeft gezien, drie
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'BOERENBOUW' WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD

Mansperzonen, bij haar deposante onbekend, waar van een heimelijk beloerde de voor
noemde Jan Kleijn welken zij op de Kerklaan zag passeren, nemende zijnen weg na het
dorp en waarop dezen gemelde Persoon uitriep "hij is al weg!"
Dat dit vreemde de attentie van haar deposante tot zich trekkende, haar oog bepaal
delijk deed vestigen op de werf, ten einde te zien van wat gevolgen zulks zoude kunnen of
mogen zijn.
Dat daarop dadelijk door gemelde Personen 't Hek op den dam met zeer veel woest
heid en force werd geopend en ook dadelijk door hun werd door gejaagd, vier Koeijen
waar mede voorts door dezelve langs 's Gravenweg werd gedreven nemende de weg na
Rotterdam.
Dat de gemelde vervoering of afdrijving van vier Beesten met zeer veel drift was ver
gezeld, zoo dat zij deposante bij zich zelve vreesde, dat een of meer derzelve zoude gera
ken tusschen of onder de als toen passerende Postwagen, die juist voor den dam zich
bevond.
Gevende zij deposante voor redenen van wetenschap 't zelve duidelijk te hebben gezien
en gehoord, als in den text, bereid zijnde 't zelve des noods en daartoe gerequireerd wor
dende, met Solemneele Eede (plechtige eed) te bevestigen.
Gepasseerd ter praesentie van Arij Proos en Jacobus Brouwer als getuijgen.

Ger Mulder

IN MEMORIAM

COBAELHORS~DONKER

1923-2004

Tijdens een druk bezochte, ingetogen plechtig
heid in de aula van het crematorium
'Schollevaar' is afscheid genomen van Jacoba
Johanna Gerhardina Donker, echtgenote van
onze oud·voorzitter Seno Elhorst. Coba over
leed op 20 februari 2004 op 80 jarige leeftijd.
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Vanaf het aantreden van Seno als voorzitter in 1993, heeft Coba zich meer
dan gewoon ingezet voor de Historische Vereniging Capelle aan den Ussel
(HVC). Nooit op de voorgrond tredend, zorgde zij zeven jaar lang, ieder
kwartaal, voor een HVC-Nieuwsbrief. Meestal met één of meer artikelen
van eigen hand over de historie van Capelle. Van iedere expositie in het
Dief- en duifhuisje en het Historisch Museum werd in de periode 1995
2000 door Coba een boekje samengesteld. Bijzonder was de door haar in
1995 samengestelde uitgave 'Capelle aan den IJssel en de Tweede
Wereldoorlog', die in een oplage van 2000 stuks onder de Capelse school
jeugd werd verspreid. Als waardering voor haar werk is Coba op 9 augus
tus 2000 benoemd tot erelid van de HVC.
Het bestuur en de leden van de HVC zullen zich Coba herinneren als een
wijze, gastvrije en sociaal bewogen vrouw, die veel waardevol werk voor
P IUT I'
de vereniging heeft verricht.
au rrey mg
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