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UITNOI)IGING VOOR DE LEDI·:N 

Zaterdag. I1 Sl'JlI(~ll\hl:r 'lOOt! zal om 
10.00 uur in dl' 1krV~lI'IlIdl' I>llrps 
kerk, Kl'l'klaan I, ('apl'lll' aoln dl'lI 
IJssel, offici(~d ~l:ll slarl WOI'til'1l 
gemaakt met lk ('apl'l.~l' KIlIlsllllarkl. 
de CultuurMarkt en dl' (>IK'II MOllIl 
mentendag. Het startsein wordt 
gegeven door Joke van Doorne, 
burgemeester van Capelle aan den 
IJssel. 

De heer mr. S.W. de Stigter, voorzitter 
van de 'Van Cappellenstichting' , zal 
aan burgemeester Van Doorne het 1e 
exemplaar van een boekje over de 
'Geschiedenis van de Van Cappellen
stichting , uitreiken. 

Aan het programma werken mee het 
blokfluitkwartet 'Armonioso' en Cees 
van der Slik, organist van de 
Dorpskerk. 

Uw aanwezigheid bij het geven van 
het startsein en de overhandiging van 
het boekje wordt zeer op prijs gesteld. 
De kerk is open vanaf 9.30 uur. 

CultuurProm.
 
Gemeente Capelle aan den IJssel.
 

Het Nut-Capelle.
 
Historische Vereniging
 
Capelle aan den IJssel.
 

Nederlands Hervormde Gemeente
 
DO/piMiddelwatering.
 

Werkgroep Open Monumentendag.
 

OPEN MONUMENTENDA(; CAPELSE KUNSTMARKT 
EN CULTUURMARKT ZATkRDA(; II SEPTEMBER 2004, 
CAPELLE AAN DEN I.jSSEL. 

Zaterdag 11 september 2004, van 10 tot 17 uur, organist,t'.-I cle Historische 
Vereniging Capelle aan den Ijssel (HVC) samen nll'l lil' gt'nwente voor de 
18e keer Open Monumentendag_ Het landelijk tlll'J1Ja cliljaar is 'Merck toch 
hoe Sterek, Monumenten van verdediging', Het Nul·Capt'lk organiseert die
zelfde dag in de oude dorpskern voor de 34e kct'" dt' ( 'aJll'lse Kunstmarkt 
en op het Stadsplein wordt voor de Se maal cic ClIllllllrMarkt gehouden_ 
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Opening 
Het Nut, CultuurMarkt en HVC openen de dag gezamenlijk om 10 uur in de 
Dorpskerk aan de Kerklaan. Aan het programma wordt meegewerkt door het 
blokfluitkwartet 'Armonioso' en Cees van der Slik, organist van de Dorpskerk, 
die onder andere op het jubilerende en honderd jaar oude Van Dam-orgel een 
improvisatie speelt op het lied 'Merck toch hoe Sterck'. De titel van het lied, 
dat wordt toegeschreven aan Adriaen Valerius (ca.157 5-1625), refereert aan een 
op rijm en muziek gezet verhaal over het verzet in de Tachtigjarige oorlog en is 
om die reden gekozen als naam voor het landelijk thema van de Open Monu
mentendag. 

De voorzitter van de Van Cappellenstichting, de heer mr. S.w. de Stigter, zal het 
eerste exemplaar van een boekje over de 'Geschiedenis van de Van Cappellen
stichting', dat is geschreven door historica Nelleke Manneke, uitreiken aan bur
gemeester Joke van Doorne. Het 2e exemplaar wordt uitgereikt aan HVC-voor
zitter Melle Beugeling. (Het boekje is vanaf ca. 10.45 uur voor € 5,00 verkrijg
baar bij de informatiekraam van de HVC, direct naast de ingang van de 
Dorpskerk). 

Burgemeester Joke van Doorne geeft daarna middels een eerste penseelstreek 
op een doek het startsein voor deze dag vol culturele activiteiten, gevolgd door 
de streken van de voorzitters van de drie organisaties. Aan de bezoekers van de 
Kunstmarkt zal worden gevraagd het schilderij gedurende de dag verder af te 
maken. Ook bij de CultuurMarkt op het Stadsplein en het Historisch Museum 
aan de Bermweg worden de gasten gedurende de dag gevraagd met zijn allen 
een schilderij te maken. De drie schilderijen zullen later worden aangeboden 
aan Capelse verzorgings- of verpleeghuizen. 

Het Historisch Museum, gevestigd in het gemaal Jan Anne Beijerinck aan de 
Bermweg 13 in de wijk Schenkel, fungeert die dag samen met de HVC-kraam 
bij de Dorpskerk, als informatiepunt voor de Open Monumentendagactiviteiten. 
Hier kunt u terecht voor folders, fietsroute, het Open Monumentendag Maga
zine 2004 en inlichtingen. Het museum is bereikbaar onder telefoonnummer 
010-4500080. 

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 
11 SEPTEMBER 2004 

Historisch Museum 
In het Historisch Museum, gevestigd in het voormalig ketelhuis van het gemaal 
Jan Anne Beijerinck, is door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 
(HVC) een expositie ingericht met als titel 'Merck toch hoe Sterck - Capelle in 
verdediging'. Verdedigingswerken kom je in het Capelle van nu niet meer te
gen. Daarom richt de expositie zich op objecten, die er vroeger ter verdediging 
tegen vijandelijke activiteiten op Capels grondgebied zijn geweest. Zo is er veel 
te zien over het middeleeuwse kasteel van Capelle, waarvan de geschiedenis 
omstreeks 1275 is begonnen. Naast afbeeldingen, plattegronden, enz., zijn er 
foto's van de verschillende opgravingen op het terrein van het kasteel, het hui
dige Slotpark en omgeving. Verder wordt aandacht geschonken aan de doorgra-
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vingen van Schiclands Hoge Zeedijk tussen Schiedallll'll ('aJll'lk, die een be

slissende rol hehb(~11 g(~sp(~l~ld in het ontzet van Leiden lip \ oklllher 1574. Ook
 
de oude waterlini(~s als verdedigingswerken en de illllllllalli's van de 'Polders
 
van Capelle' in dl~ TWl'clk W('n'ldoor

log komen aan dl) onk.
 
Adres: Bermweg /.1, ('(I/wlll' 
Schenkel, achter de Akkl'IWilllll' 1'11 

nabij het metrostation Schel/kl'l. 

Gemaal Jan Anne Beijerinck
 
Het in 1868 gebouwde gemaal Jan
 
Anne Beijerinck heeft vanaf 1869 uit

stekend zijn werk gedaan, eerst bij de
 
droogmaking van en daarna voor de I,.
 
waterhuishouding in de Polder Prins
 
Alexander. In 1990, nadat in Nieuwer

kerk aan den IJssel een nieuw gemaal
 
in bedrijf was gesteld, is het Beijerinckgemaal buiten dienst gesteld. Het oor

spronkelijke stoomgemaal heeft een bijzondere architectuur en is nu het oudste
 
nog werkend elektrisch bediend gemaal in Nederland. De elektrische installatie,
 
pompen en motoren uit 1927 zijn inmiddels zeldzaam geworden. Het gemaal
 
kan nog steeds dienst doen als noodbemaling en is door de provincie Zuid-Hol

land aangemerkt als provinciaal monument.
 
Adres: Bermweg 13, Capelle-Schenkel, achter de Akkerwinde en nabij het me

trostation Schenkel
 

Dief- en duifhuisje 
Het Dief- en duifhuisje dateert uit de 17e eeuwen is 
samen met de nabij gelegen slotgrachten het enige 
dat nog herinnert aan het laatste Slot van Capelle. 
In het oude gevangenisje, nu het kleinste museum 
van Nederland, heeft de Historische Vereniging Ca
pelle aan den IJssel een foto-expositie over het mu
zikale verleden van Capelle aan den IJssel ingericht 
met als titel 'Zang en Muziek à Capelle'. Binnen de 
expositie is veel te zien over de vele zangverenigin
gen, die Capelle aan den IJssel in de periode van ca. 
1920 tot ca. 1970 heeft gekend. Foto's vormen de 
basis van de expositie met ook aandacht voor het 
dil jaar 100 jaar oude Van Dam-orgel van de Dorps
kerk, de muziekvereniging 'Eendracht Maakt 
Macht' en de Capelse popgroepen uit de jaren zes
tig: the Misfits en Lee Millers Blues Indication. 
Adres: Rozenburcht (nabij het winkelcentrum Slot
plein), wijk Middelwatering. 

Dorpskerk 
In de oude dorpskern domineert al meer dan 400 jaar de Dorpskerk uit 1593 
van de Nederlands Hervormde Gemeente. De kerk bestaat uit een éénbeukig 
schip en een smaller vijfzijdig gesloten koor (1665), overdekt door tongewel-
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Gemaal Jan Anne Bezjerinck en
 
Historisch Museum. Foto: J. de Gier
 

Dier en duijllui.\je. 
Foto: J. de Gier. 

ven met trekbalken. In het schitterende interi
eur is onder meer de 17e eeuwse eikenhouten ,'.preekstoel en een Tien-Geboden-bord met om

~ ;l':lijstingen en fronton uit 1656 te bewonderen. 
De toren is van 1806. In het koor is door de ~'·_1"- .~._ "'.~. ~~.I _."

9·, .~ .j;,f,\~.,~,,::'i;
wijkkerkeraad in samenwerking met de orga ,.. ".. 'f'l':ic\' 

,l' .• 

nisten van de kerk een expositie ingericht over 
het monumentale, dit jaar honderd jaar oude 
Van Dam-orgel. Cees van der Slik en Anton 
den Brabel' zullen op Open Monumentendag de 
gehele dag het orgel bespelen en aansluitend, 
vanaf 16.30 uur, een muzikaal programma ver
zorgen, waarbij het een en ander wordt uitgelegd en de mogelijkheden van het 
jubilerende orgel worden gedemonstreerd. Een bijzonder concert, dat u niet 
mag missen. 
Adres: Kerklaan 1, Capelle-Dotp, Middelwatering. 

Fietstocht
 
De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft een fietstocht uitgezet.
 
De route van ongeveer 20 kilometer voert via diverse mooie plekjes in Capelle
 
aan den IJssel langs de opengestelde monumenten en de musea. De routebe

schrijving is gratis verkrijgbaar in het Historisch Museum, het Dief- en duif

huisje, bij de informatiebalie van het gemeentehuis, bij de bibliotheek op het
 
Stadsplein en bij de informatiekraam van de HVC naast de Dorpskerk.
 

Voorheen de Van Cappellenstichting
 
In afwachting van de restauratie van het ruim honderd jaar oude gebouw is de
 
inventaris van de even oude regentenkamer in voorheen de Van Cappellenstich

ting elders opgeslagen. Wel zijn bestuursleden van de 'Stichting Cultuur aan de
 
Dorpsstraat' in het gebouw aanwezig om u te informeren over de doelstellingen
 
van de Stichting en de toekomstige mogelijkheden van het monumentale ge

bouw.
 
Adres: Dorpsstraat 164, Capelle-Dorp, Middelwateril1g. 

Rondvaart met twee historische zeilschepen 
Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat 199/201, even 
..,..,.-----.,..---."...---......".---,----,-",..• voorbij de Dorpskerk, kan een 

rondvaart worden gemaakt op 
de Hollandsche IJssel met 2·,'1j

j

"'" 
,:.,~ oude historische zeilschepen. 

Eén van de schepen is de pavil
joenschuit 'Zeldenrust', een 
tjalk die in 1914 op de werf van 

Open Monumentendag 2003.
 
De Zeeuwse klipper 'Willy' (1908)
 
vertrekt, het dek vol met passa

giers, van de steiger bij het
 
veerhuis aan de DOlpstraat.
 
Foto: Jolm Praamsma
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Dorpskerk.
 
Foto: Ad S. van den Bos.
 



Van Duijvendijk in Krimpen aan den IJssel werd gl\llllIIWd, Tol 1974 heeft dit 
unieke schip de Hollandse binnenwateren bevan':l1 als I,alldsl'hip. met een leng
te van bijna 23 meter en t\(\11 brt'edte van 4,85 melt:r. Ikt hehoort tot één van de 
grootste en snelste schuilen waartllee dl' IJsSl'llllillllH'n Iwhhl'n gevaren, Het 
zeiloppervlak is IRR m2. opgebollwd lIitl',('1I I!,I'Olll/l'il, I'<lk t'lI kluiver. De wa
terverplaatsing is 50 kubil'kû 1l\0tlJr, 
Vanwege de aalJspmkelUkliC'icl kl.IIJIJI'1J kilJd/'I'I'IJ, jOllgl'1' dun 12 jU(/I', slechts on
der begeleiding van VOlW(/S.\'('II('1I ('('// "I/(/I't(l( 'Ilt IJ/I/ÁI'II, 

Samenwerking met Krimpen aan den Ijssel.
 
Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel kunnen de his

torische schepen tijdens de rondvaart aanleggen aan de andew IJ sst'loever,
 
vlakbij molen De Schelvenaer. Vanaf de aanlegsteiger bij de molen is hel 5 à 10
 
minuten lopen naar het Streekmuseum Crimpenerhof. Het museum is gevestigd
 
aan de IJsseldijk 312 in een 17e eeuwse Saksische Hallenhuisboerderij . Er is
 
een collectie ondergebracht, die een beeld geeft van het wonen en werken op
 
het platteland in de Krimpenerwaard.
 

De Werkgroep Open Monumentendag: 
Jaap de Gie/; Hen Lagerwe(j en Paul Weyling. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
VAN CAPPELLEN STICHTING IN BOEKVORM 

Het bestuur van de Van Cappellen Stichting leek het een aardig idee om de ruim 
110 jaar historie van de Stichting vast te leggen in een boekwerk. Mevrouw dr. 
Nelleke Manneke, historica, werd aangezocht het manuscript te schrijven. Haar 
werk resulteerde in een overzichtelijk, toegankelijk en in vlotte verteltrant ge
schreven verhaal, voorzien van veel fotomateriaal over de families van Cappel
len en Nolen, het gebouw van de Stichting, het bestuur en de bewoners. In het 
laatste hoofdstuk wordt de sluiting van het oude mannen- en vrouwenhuis be
schreven en de nieuwe doelstellingen van de Stichting. 

Tijdens de opening van de Open Monumenten Dag op zaterdag 11 september 
a.s., zal aan burgemeester mevrouw JJ. van Doorne het eerste exemplaar van 
het boekje worden uitgereikt. 

De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel zal de verkoop ter hand ne
men. Het boekje kost € 5,00 en de opbrengst komt geheel ten goede aan de 

HVC. Dus. cloor uw aankoop 
steunlll de HVC! 

A.E. Kolf! 
Secretaris 

VUil Cappellen Stichting 

Het KI'iJUI/"" l'UI/ de Van 
Cajljlellel/.I'lidltifig aan het begin 
l'an d(' 2()(' ('('1/\1'. 

Foto: uI'('ilicige/lleenre Capelle 
aan den I./S.l'I'i. 

VAN DAM-ORGEL DORPSKERK HONDERD JAAR 

Ook in 2004 zullen op Open Monumentendag weer honderden Capellena
ren en streekgenoten een bezoek brengen aan de Dorpskerk, Capelle's 
grootste en belangrijkste (rijks)monument. Ze komen in de eerste plaats 
voor het monumentale gebouw, maar ook voor de inrichting en sfeer, die 
de kerk zo bijzonder maken. Eeuwenlang komen op deze plaats al 
mensen samen om naar het evangelie te luisteren, elkaar verhalen uit de 
Bijbel te vertellen en bij belangrijke momenten uit hun leven: dopen, 
trouwen, begraven. In diezelfde periode is er veel gezongen, de laatste 
honderd jaar begeleid door het prachtige Van Dam-orgel, het mooiste 
orgel van Capelle aan den Ijssel en één van de mooisten in de wijde 
omgeving. Een waarlijk monument, dat iedere keer weer de bezoekers 
van de Dorpskerk verrast of ontroert door de mooie klank en het 
inspirerende orgelspel van de toegewijde organisten, die tijdens de 
eredienst, een concert of Open Monumentendag vol overgave musiceren 
op het pronkstuk van de kerk. 

Van Dam-orgel (1904-2004)'0 •• .,.."~ .~ .••• , " • 0._.
 
Van een orgel was bij de in-î
 
gebruikname van de Dorps- ;1
 
kerk in 1593 nog lang geen 1
 
sprake. Men heeft het eerst'!
 
eeuwenlang bij de eredienst :1. ~"'_"._"_". ,.... . 0
 

met een voorzanger moeten ' 
••'
 

doen, meestal het hoofd van Gude advertentie van orgelbouwer Van Dam.
 
de school of een gemeentelid Verzameling: Paul Weyling
 
met een goede stem. Pas aan
 
het einde van de 1ge eeuw werd in de kerk een pedaalharmonium (een klein or

gel) geplaatst, in 1904 gevolgd door het prachtige Van Dam-orgel, dit jaar hon

derd jaar geleden.
 

De bouw van het orgel werd mogelijk gemaakt door Pieter van Cappellen en op
 
12 december 1902 voor een bedrag van f 3.700,00 in opdracht gegeven bij de
 
firma L.(Lambertus) van Dam & Zonen. Deze befaamde orgelmakerij vestigde
 
zich in 1779 te Leeuwarden. In hetzelfde jaar werd door de firma het eerste
 
thans nog bestaande orgel aangebracht in de kerk van het Friese Oldeboorn.
 
Een kerkje met een (scheve) toren dat is gebouwd in de ISe eeuwen vooral be

kend door de prachtige plafondschilderingen en het inmiddels 225 jaar oude
 
Van Dam-orgel. Karakteristiek voor de Van Dam-orgels is het klassieke front
 
dat tot aan de eerste jaren van de twintigste eeuw gehandhaafd bleef, daarnaast
 
staan deze orgels bekend om hun klankzuiverheid, degelijkheid en nauwkeurig

heid. Met het overlijden van Pieter van Dam, de vierde generatie sinds de op

richting van de orgelmakerij, kwam in 1926 een einde aan het familiebedrijf,
 
dat in bijna 150 jaar ongeveer 500 waardevolle orgels afleverde.
 

Men besloot het orgel niet op de kerkvloer te bouwen maar op een galerij, die
 
voor een bedrag van f 690,00 werd aangebracht tegen de torenmuur, boven de
 
in- en uitgang, tegenover de preekstoeL Een bijkomend voordeel hiervan was,
 
dat naast de ruimtewinst, de akoestische kwaliteiten van de Dorpskerk beter tot
 

HVC Nieuwsbrief najaar 2004 pagina 62 HVC Nieuwsbrief najaar 2004 pagina 63 



hun recht kwamen. Aan schilderwerk moest f 22:i,()() wl)rden uiIgegeven, de to
tale kosten kwamen daarmee op f 4.615,00. 

Hoewel men elders in hellanrl al over eleklricileil IK'scl1ikl(' was dit in 1904 in 
Capelle aan den IJssel nog niel I1t~1 geval. Het orgel w('nl daarom voorzien van 
een trapinstallatie, welke bediend door eell 1,{)g(~naiIllHle 'orgeltrapper' de 
blaasbalgen van het instrument van de lIoodï',akt'ii,jk(' lll<,;hl Illoest voorzien. De 
hefbomen, handgrepen en de drukIllClt~r, de Iaalsll' nl()('sl Iijdcns het orgelspel 
constant in de gaten worden gehouden i.v.m. hel handhawn van de juiste lucht
druk, zijn nog steeds aanwezig. Met de komst van een dcklricilcilsnet in Capel
le (in 1919 werden de eerste panden aangesloten) werd een elektrisch aangedre
ven luchtvoorziening geïnstalleerd, die de 'orgeltrapper' overbodig maakte. 

De nieuwe aanwinst werd op 24 juli 1904 in gebruik genomen tijdens een kerk
dienst, geleid door dominee Jan Doorenbos, die van 3 april 1898 tot 21 septem
ber 1919 de gemeente diende. Eerder was nadrukkelijk aangegeven dat bij de 
ingebruikname van het orgel geen concert mocht worden gegeven. 

Restauratie. 
In de loop der jaren hebben aan het orgel verschillende restauraties plaatsge
vonden. Zo werden tijdens de restauratie van de Dorpskerk rond 1960 aan het 
orgel diverse veranderingen aangebracht. Onder andere werd de vorm van de 
galerij aangepast en het orgel meer in de richting van de torenmuur verplaatst. 
Ook werden de schepbalgen verwijderd, een aantal registers op de manualen 
aangepast aan de smaak van die tijd en op het pedaal een Oktaaf 8' bijgeplaatst. 
Daarnaast is toen de kleur van de kas, voor een deel samen met de orgelpijpen 
het voor de Van Dam 's zo karakteristieke klassieke front vormend, gewijzigd 
van donker kersenrood in lichtere (grijze) kleuren. Deze in 1961 voltooide res
tauratie werd uitgevoerd door Slooff Orgelbouw uit Ouderkerk aan den IJssel. 

Na het voltooien van de kerkrestauratie leed het orgel zodanig onder de invloe
den van de nieuwe heteluchtverwarming, dat het in de wintermaanden vrijwel 
onbespeelbaar werd. Daarop is in 1974 een restauratieplan gemaakt, dat in 1977 
door de eerder genoemde firma Slooff werd uitgevoerd. De restauratie voorzag 
in eerste instantie in het technisch repareren van het orgel maar werd ook aan
gegrepen om de stijlzuiverheid te herstellen. Verder werden de registers, die in 
1961 waren veranderd 
of vervangen, weer in 
de oorspronkelijke staat 

Van Dam orgel in 1904.
 
Het interieur van de kerk
 

is van 1880. Bij de
 
restauratie van de kerk in
 

195911960 is de
 
inrichting weer in de
 

oorspronkelijk (huidige)
 
staat gebracht.
 

Foto: verzameling Pau!
 
Weyling
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teruggebracht en werd het pedaal uit
gebreid. Op het Hoofdwerk waren 
nieuw: Violon 8' en Quintprestant 3', 
op het Bovenwerk: Fluit travers 4' en 
Quintfluit 3' en op Pedaal Basson 16'. 
Met een orgelconcert van organist Jan 
Jongepier, tevens adviseur bij de res
tauratie, werd op zaterdag 19 decem
ber 1977 het gerestaureerde orgel weer 
in gebruik genomen. 

In 1987 was het orgel opnieuw aan een 
restauratie toe. Veel houten onderdelen 
van klavieren en orgelpijpen waren 
kromgetrokken. Nu werd het noodza
kelijk onderhoud en restauratiewerk 
uitgevoerd door Kerkorgelbouw Pels 
& Van Leeuwen BV uit 's-Hertogen
bosch, die ook een koppel Pedaal en 
Bovenwerk bijplaatste. 

In 1996 vond Cees van der Slik, 1e or- Het Van Dam-orgel in 1977. Foto: 
ganist van de Dorpskerk, in het Ge- archief gemeente Capelle aan den lJssel. 
meentearchief Rotterdam het oor
spronkelijke concept van het orgel uit 1902. In overleg met de kerkvoogdij en 
orgelbouwer Scheuerman uit Rotterdam is na uitvoerig onderzoek bij andere 
Van Dam-orgels in Nederland besloten om het orgel zoveel mogelijk conform 
dit concept te herstellen. Dat betekende onder andere dat het Bovenwerk in een 
zwelkast werd geplaatst (pieter van Dam spreekt in het concept over' crescen
dotoestel') en een Clarinet 8' en een Voix Celeste 8' toegevoegd. Op het Hoofd
werk werd de Mixtuur met één koor uitgebreid en de Cornet begint nu op 'a' in 
plaats van 'cl'. Hoewel nog niet alles in originele staat is hersteld, klinkt het or
gel nu als een fraaie muzikale eenheid waarmee, naast begeleiding van samen
zang, veel muziek uit verschillende stijlperiodes goed vertolkt kan worden. 

De organisten. 
Een kerkorgel is eigenlijk een orkest waarvan de organist niet alleen de dirigent 
is, maar ook nog eens alle instrumenten bespeelt. De organist bepaalt bovendien 
in zijn eentje de stijl, het karakter en de sfeer van de muziek - psalmen, gezan
gen, vaderlandse liederen, klassieke werken - die hij vertolkt. De enige hulp, 
die hij nodig heeft is een assistent (registrant), welke de registers opentrekt of 
sluit, omdat hij zelf daarvoor een paar handen tekort komt. De organist is het 
ook, die laat horen hoe goed een orgel is en welke mogelijkheden het instru
ment allemaal heeft. De organisten, die de Dorpskerk hebben gediend of nog 
steeds dienen hebben dan ook zeker bijgedragen aan de naam en faam van het 
jubilerende Van Dam-orgel. Hun orkest! 

In de periode van het pedaalharmonium, vóór het Van Dam-orgel, speelden in 
de Dorpskerk onder andere de organisten Bemard Diamant (1894-1896) uit 
Rotterdam, de later heel beroemd geworden Jan Zwart (1896-1898) en J. 
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Schouten (1898
1904). 

De eerste orga
nist, die op het in 
1904 nieuwe Van 
Dam-orgel speel
de was de heer 
Joh. Lips. Deze 
Rotterdammer 
werd in 1907 op
gevolgd door de 
ook uit Rotterdam 
afkomstige heer 
G.A. van Dijk, 
een zeer gewaar
deerde organist, 
die de Dorpskerk 
tot 1942 diende "Elke keer dat ik er op speel, is voor mij een belevenis". 
en die je met zijn Teun den Toom (1913-1999), die maar liefst 32 jaar organist 
prachtige tenor- van de Dorpskerk is geweest, achter het Van Dam-orgel in 
stem soms boven 1984. Foto: verzameling N. den Toom. 
het orgel uit kon 
horen meezingen met de mensen in de kerk. Vanaf 1924 bespeelde de heer A. 
Twigt het orgel, in 1946 verliet hij de Dorpskerk om organist te worden van de 
wijkgemeente Schenkel, gevestigd aan de Kanaalweg. Van 1942 tot 1950 was 
de heer G. Kurpershoek organist van de Dorpskerk. Toen deze naar Zuid-Afri
ka emigreerde werd hij opgevolgd door zijn leerling Joop van Vliet, die het or
gel bespeelde tot 1955. In dat jaar kwam Van Vliet, op weg naar de kerk om te 
studeren, om het leven bij een tragisch bromfietsongeluk. In 1955 werden 2 or
ganisten benoemd: de heer P. Berkhof die de kerk diende tot 1983 en de heer 
T.(Teun) I. den Toom, een bekende Capellenaar die aan de Dorpsstraat een krui
denierszaak bestierde en het orgel bespeelde tot 1987. In de vacature Berkhof 
werd in de zomer van 1984 voorzien door de benoeming van de toen nog zeer 
jeugdige organist Cees van der Slik, die tot op de dag van vandaag, samen met 
Anton den Braber, die in 1987 organist Den Toom opvolgde, het Van Dam-or
gel bespeelt. 

I 
t, 
I 
I 

Cees van der Slik en Anton den Braber zullen op Open Monumentendag de ge
hele dag het Van Dam-orgel bespelen en aansluitend, ter gelegenheid van het 
lOO-jarig jubileum, vanaf 16.30 uur een muzikaal programma verzorgen, waar
bij het een en ander wordt uitgelegd en de mogelijkheden van het orgel worden 
gedemonstreerd. Een bijzonder concert, dat u niet mag missen. Een kans ook, 
om te ervaren dat orgelmuziek verrassend en afwisselend is, niet saai, een voor
oordeel dat nog altijd bij velen leeft. 

Paul Weyling 
Geraadpleegde bronnen: 
- artikel van T.I. den Toom in Kerkklanken van onbekende datum. 
- boekje bij CD "Cees van der Slik speelt op het orgel van de 

Dorpskerk te Capelle aan den IJssel". 

JANNYVAN BERKEL 
ONTMOET MAARTEN VISSER 

We worden door Maarten Visser enthousiast ontvangen in de ontvangst
ruimte van zijn nat. Hij heeft een boekje van de HVC in de hand om te 
laten zien dat hij de club goed kent. Maar dat wisten we al wel. 

Maarten Visser is in Kralingseveer geboren in een huis aan de Schaardijk, te
genover de veerdam van de voormalige pont naar IJsselmonde. Op tweejarige 
leeftijd verhuisde hij naar de Nijverheidstraat, naar het deel dat nu IJsseldijk 
heet. Maarten komt uit een geslacht van riviervissers. Hij heeft zijn stamboom 
helemaal uitgezocht en de oudste voorvader in 1420 kunnen traceren in Krim
pen aan de Lek. Zijn hele familie heeft altijd ergens langs de rivier tussen Krim
pen aan de Lek en Capelle aan den IJssel geleefd en gewerkt. Hij komt uit een 
kerkelijk gezin, maar ging naar de openbare school bij meester de Vries aan de 
Tollensgracht, nu Ottergracht. Daarna ging hij naar de ambachtschool aan de 
Tamboerstraat in Rotterdam-Crooswijk. Hij zat daar op school toen de oorlog 
uitbrak. Maarten maakte het bombardement van Rotterdam bewust mee en her
innert zich nog dat hij op de dijk stond te kijken en dat ds. Kars hulp organi
seerde voor de slachtoffers van de verwoestingen. Eerst gingen ze op de fiets 
maar dat werd al gauw de bus. Vanwege het tekort aan dieselolie werden de 
bussen met houtgasgeneratoren aangedreven. Dat was net iets voor jongens als 
MaaJten. Hij kent de chauffeurs van toen, van de MEGGA en later de RET, nog 
bij naam: Cees Slingerland, Cees ter Haar of Boerenkees en Rien van der 
Windt. Eén chauffeur was erg impopulair. Ze deden bij hem regelmatig het 
klepje, waardoor de houtgasgenerator lucht moest krijgen, dicht en waarna de 
bus stil kwam te staan. Dan gingen ze verder lopen en kwamen veel te laat op 
school. Ook voetbalden ze onderweg op een weiland bij het Toepad. Maarten is 
ook vaak met de Lekboot naar Rotterdam gevaren. Deze stoomraderboot legde 
aan in Kralingseveer en voer dan naar een steiger bij het Maasstation. Dat 
Maasstation was het eindstation van de spoorlijn van toen. Die spoorlijn heeft 
tot de vijftiger jaren op de plaats van de Van Rijckevorselweg gelegen. Het sta
tion was ongeveer waar nu het zwembad Tropicana is. Naast het station waren 
vijf steigers waar diverse lijnboten aanlegden, zoals de boot uit Gouda en Nij
megen. Er lagen schepen van Fop Smit en een lijnboot naar Den Bosch. Toen 
werd bij een luchtaanval kapitein Kok, die kapitein was op de Lekboot, op zijn 

Links het paviljoen 
van het Zalmlmis, 
met rechts 
daarvan de 
veerdam en het 
veerhuis. Uiterst 
rechts binnendijks 
het huisje waar 
Maarten Visser op 
14 februari 1929 
is geboren. 
Foto: verzameling 
Paul Weyling. 
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schip doodgeschoten. Hierna verviel deze vervoers1l1ol,!.clijkheid. De naam van 
kapitein Kok is blijven voortbestaan in de naam van het stoomraderschip dat nu 
samen met de Majesteit vaak langs de MaasbouJevard ligt afgemeerd. Beide 
schepen voeren ook in de 2e wereldoorlog op de rivieren. Ze waren populair 
omdat het stoomschepen waren die geen schaarse diesel brandstof nodig had
den. Al met al heeft Maarten Visser maar één jaar effectief op school gezeten. 
De andere lesuren vielen uit. Door de brand van 1940, het luchtalarm en door 
de genoemde vervoersproblemen. 

In 1943, toen Maarten 14 jaar was ging hij van school en werd leerling bank
werker bij de werf van Marckmann, later (1946) de IJsselwerf. Daar ging hij 
verder met lessen op de avondschool in Keeten. Die werden toen al georgani
seerd door het Nut. De theoretische lessen werden gegeven door onderwijzend 
personeel en bestuursleden zoals Van Weelden, Roozemond, de Vries en Roos
evelt. De praktijk kreeg Maarten op de bedrijfsschool van de werf. Marckmann 
had in die tijd een eigen ontwerp stoommachine, die veelvuldig werd inge
bouwd in sleepboten. Verder werden er van die grote raderboten gebouwd en 
gerepareerd. Zo werd er de 'Nantes', een Franse raderboot die door de Duitsers 
in Frankrijk door midden is gebombardeerd, weer helemaal compleet in elkaar 
gezet. Oktober 1948 verliet Maarten de Bsselwerf om in Vlaardingen te gaan 
werken bij de machinefabriek van A. de Jong. Dat was van korte duur want in 
juni 1949 ging Maarten Visser in dienst bij motorenfabriek Olthof waar hij zich 
ontwikkelde tot specialist in brandstofpompen en brandstofsystemen. Hij ging 
overal heen waar een schip een probleem had. Er kwam dan iemand aan de deur 
waarschuwen, want telefoon was er nog niet. Met trein, bus en taxi begaf Maar
ten zich op weg naar het schip met problemen. Toen hij last van zijn rug kreeg 
is hij als archivaris gaan werken bij de Stichting Vervoer en Havenbedrijven. 
Uiteindelijk werd hij daar volledig ar
beidsongeschikt verklaard, waarna hij 
in de WAO thuis kwam te zitten. 

Maarten heeft zijn hele leven een pas
sie voor historie gehad. Hij was één 
van de mede- oprichters van de Histo
rische Vereniging. Vanuit zijn hobby 
ontwikkelde hij een netwerk van men
sen waarmee hij veel contact had. 
Maar waarmee hij vooral ook veel sa
menwerkte bij het uitzoeken van zaken 
in archieven. Hij was daarin zeer ef
fectief en werd daardoor door steeds 

In 1674 werd o.l.V. Willem van Oranje de
 
dijk tussen Schiedam en Capelle op 16
 
plaatsen doorgegraven. In 1984 werd
 

i.V.m. de 400ste stel/dag van Wil/em van
 
Oranje op één van deze plaatsen, de
 

Groenedijk bij het Paradijsselpark, mede
 
dankzij Maarten Visser een monument
 

opgericht. Foto: 1. de Gier.
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meer mensen aangeklampt. Zo deed de gemeente Capelle regelmatig een be
roep op Maarten om haar te ondersteunen bij het opzetten van het historisch ar
chief. Ook was Maarten Visser samen met anderen betrokken bij het maken van 
het ontwerp voor het monument 'De Dukdalf' op de Groenedijk nabij het Para
dijsselpark. Met Cees Stubbe samen heeft hij de eerste keer het Dief- en duif
huisje opgeknapt, waardoor het geschikt werd voor kleine tentoonstellingen. 
Maarten 's vader was met ds. Kars en de heer Wegeling betrokken bij het initia
tief om de oorlogsslachtoffers te herbegraven op de begraafplaats aan de Nij
verheidstraat. Maarten werd betrokken bij het aanleggen van het extra pad bui
ten om deze begraafplaats, waardoor tijdens herdenkingen het publiek niet op 
de graven hoefden te staan om de plechtigheid te volgen. Hij betreurt de afgunst 
die hij soms ontmoette, omdat sommige mensen het slecht konden hebben dat 
Maarten Visser vaak zo makkelijk toegang kreeg tot personen en instanties. 

Zijn meest intensieve klus is al het werk rondom het Zalmhuis. Dat begon met 
het verzamelen van materiaal over Kralingseveer en Capelle, dat is opgenomen 
in het boek van Arie van der Velden en Maarten Visser 'Waar Maas en IJssel sa
menstromen'. De heer Rolloos had alle grond in de buurt van het eind zestiger 
jaren verdwenen Zalmhuis in eigendom en maakte een ontwerp voor een nieuw 
te bouwen Zalmhuis op ongeveer dezelfde plaats als het oude, maar dan bin
nendijks. Daarbij deed hij een beroep op Maarten Visser en Cees en Herman 
Stubbe om historische details over het oude Zalmhuis beschikbaar te stellen. 
Dat gebeurde, maar toen werd de bouw van het restaurant-paviljoen weer uitge
steld omdat er problemen waren met het ontwerp van de kantoorgebouwen, die 
naast het nieuwe Zalmhuis zouden worden gebouwd. Maar goed dat Zalmhuis 
kwam er toch. Rolloos en Visser maakten toen het plan om een boek over het 
Zalmhuis te maken: "Een broodje Zalm aan het Kralingscheveer", een boek ter 
gelegenheid van honderd jaar Zalmhuis. Maarten Visser heeft daarvoor vol
doende materiaal verzameld. Maar Rolloos verpachtte de zaak aan een andere 
ondernemer en Maarten Visser belandde met hartklachten in het ziekenhuis, 
waardoor dit plan vertraging opliep. Maar nu Maarten Visser weer redelijk her
steld is probeert hij met hulp van anderen zijn plan alsnog te realiseren. Hij 
heeft er alle vertrouwen in dat dit nog lukt. 

Janny van Berkel- Otterspeer 
Wim van den Bremen 

BOEK OVER 'VAN CAPPELLENSTICHTING' 
VERKRIJGBAAR BIJ HVC 
Direct na het aanbieden van het eerste exemplaar aan burgemeester mevrouw 
U. van Doorne op 11 september (Open Monumentendag), is het boek over de 
'Geschiedenis van de Van Cappellenstichting' vanaf ca. 10.45 uur verkrijgbaar 
bij de informatiekraam van de HVC naast de ingang van de Dorpskerk. Daar
naast zal het boek te koop zijn in het Historisch Museum aan de Bermweg 13 
en het Dief- en Duifhuisje aan de Rozenburcht, waar ook na Open Monumen
tendag tijdens de openingsuren het boek verkrijgbaar is. De prijs van het boek 
is € 5,00. 

Het boek is ook te bestellen door overmaking van € 8,90 (inclusief verzendkos
ten) op giro 4395118 t.n.v. Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, Post
bus 136, 2900 AC Capelle aan den IJssel o.v.v. boek Van Cappellenstichting. 

HVC Nieuwsbrief najaar 2004 pagina 69 



ADRES SCHOLLEVAARTSEWEG (BUNKER) 

"Wie weet meer over de Duitse barakken en bunker, die in de Tweede 
Wereldoorlog aan de Hoofdweg en de Schollevaartseweg hebben 
gestaan"? Op deze vraag, gesteld in de vorige HVe Nieuwsbrief Urg. 18, 
nr. 2, pag. 43), werd gereageerd door mevrouw L. Mulder·Molenaar. Zij 
wist dat mevrouw J. (Julia) Vis- van Wageningen, nu wonend aan het 
Ericaplein, met haar man en twee kleine kinderen na de oorlog een aantal 
jaren in de bunker aan de Schollevaartseweg had gewoond. Het contact 
met mevrouw Vis, als gevolg van de reactie van mevrouw Mulder, leverde 
het volgende verhaal op: 

"De bunker stond aan de westzijde van de Schollevaartseweg, op het land van 
Jan van der Dussen, boer op de aan de oostzijde van de weg gelegen boerderij 
'De Zevenkamp'. Even voorbij de bunker stonden de barakken (in gebruik ge
weest van ca. juli 1943 tot eind 1944) waarin Duitse soldaten waren gelegerd. 
De bunker was aan de voorkant open en op het platte dak stond een zoeklicht. 
In de oorlog kwam ik wel eens in dat barakkenkamp. Mijn jongere broer en ik 
sleepten er regelmatig hout vandaan voor de kachel thuis. Ik woonde toen nog 
bij mijn ouders aan de Bermweg, op de hoek van de Schollevaartseweg. Het 
hout kregen we in ruil voor groente en komkommers. Veel van dat hout bestond 
uit takken, die door de Duitsers werden gebruikt om het kamp te camoufleren 
voor de overvliegende geallieerde vliegtuigen. We hebben er ook eens zeven 
heikoppen weggehaald. Die waren volgens mij afkomstig van de houten heipa
len, die onder de bunker zaten. Eén heikop was goed voor zeven veilingkisten 
vol kachelhout met een grote kop erop. We gebruikten een kinderwagenonder
stel en een oude hondenkar om het hout thuis te brengen. Regelmatig maakten 
we daarbij ruzie over wie tussen de bomen van de hondenkar mocht lopen". 

"In mijn herinnering voerden de Duitsers in het kamp niet veel uit. Ze verveel
den zich volgens mij stierlijk. Afen toe oefenden ze en maakten dan een rit door 
de omgeving. Aan het hoofd van de colonne liepen luxe paarden 'onder de man' 
(commandant en officieren), daarachter de soldaten marcherend tussen de wa
gens en de kanonnen, die werden getrokken door van die grote zware Belgische 
paarden. Na een paar uur waren ze dan weer terug in het kamp en werden de 
paarden weer in de wei gezet. Of er ook stallen voor die paarden waren herin
ner ik me niet. Als kinderen vonden we het een prachtig schouwspel, ook al ging 
het om de bezetter. Om on
gewenste pottenkijkers op 
afstand te houden was de 
Schollevaartseweg door de 
Duitsers op een gegeven mo-

De bunker in 1955, de man
 
links is Janus Vis. In de
 

deuropening Julia Vis van
 
Wageningen met dochter
 

Lenie.
 
Foto: verzameling mevrouw 1.
 

Vis- van Wageningen.
 

HVC Nieuwsbrief najaar 2004 pagina 70 

ment helemaal afgesloten. Via een omweg konden we toch bij het kamp komen. 
Eén keer hebben de Engelsen de barakken willen bombarderen. Dat liep voor 
de Duitsers goed af. De bom of de bommen, ik weet niet meer of het er één of 
twee waren, viel of vielen naast de brug van de boerderij van Maarten Mole
nam; een heel stuk verder op de Schollevaartseweg bij de Bermweg. Er was een 
flink gat in de grond geslagen, maar ik geloof niet dat de bom is ontploft" . 

"Na de oorlog is het barakkenkamp al heel gauw gesloopt. Boer van der Dus
sen en de anderen hadden het land hard nodig voor hun bedrijf. Ook tijdens de 
sloop hebben we weer veel hout bij het kamp weggehaald. Dat moest wel want 
steenkool voor de kachel was in de eerste jaren na de oorlog niet te krijgen of 
onbetaalbaar. De bunker bleef staan en werd door Van der Dussen van het Rijk .~ 
gekocht voor het symbolische bedrag van één gulden. Ik had toen nog geen idee 
dat ik later nog eens in de bunker zou wonen. Er was trouwens nog een tweede, 
kleinere bunkeI; die op het tweede land vanaf de Schollevaartseweg stond. 
Hierin heeft in de oorlog misschien wel geschut gestaan, dat weet ik niet meer. 
Na de oorlog is die bunker gebruikt als varkenshok" . 

"Mijn man Janus en ik zijn op 27 augustus 1953 getrouwd en dezelfde dag nog 
in de bunker gaan wonen. Voor ons woonde er WJ. Verboom, die verhuisde 
naar een daggelderswoning in de buurt. Vóór Verboom woonde er een nichtje 
van Van der Dussen met acht kinderen. In die tijd moet het één grote ruimte zijn 
geweest. Toen wij er gingen wonen was de ruimte inmiddels verdeeld in een 
korte brede gang, een woonkamer en een slaapkamer. In die slaapkamCl; onge
veer 2 bij 3 meter groot, kon net een ledikant staan. De woonkamel; waar ik ook 
kookte, was denk ik zo' n 4 bij 4 meter. Timmerman Piet Molenaar van de 's.
Gravenweg had er aan de voorkant een mooi raam ingezet, ook was er een zij
raam, net als een klein raam in de slaapkamer. De muren waren 63 centimeter 
dik. Er was geen gas, water en elektriciteit. We kookten op een butagasstel en 
met een petroleumvergasser zorgden we voor licht. Drinkwater haalde mijn 
man in kannen op de boerderij van Van der Dussen. Daarnaast vingen we het 
regenwater, dat op het platte dak viel, op in een regenton, een spekkuip eigen
lijk. Dat regenwater gebruikte ik onder andere voor de was. De huur was twee 
gulden per week en voor de melk, die we van Van der Dussen betrokken, moest 
wekelijks hetzelfde bedrag worden betaald. Mijn man werkte 'dan wel en dan l' niet' voor Van der Dussen. In vaste dienst zou de melk bij het loon inbegrepen 
zijn geweest. Op 22 januari 1955 is mijn dochter Lenie geboren. Niet in de bun,t keI; maar in de kraamkliniek 

aan de Henegouwerlaan in 
Rotterdam. Onze huisarts, 
dokter Zandbergen, vond 
een geboorte in de afgelegen 

Voor het raam in de bunker. 
Links Janus Vis, voor het 
harmonium rechts zijn vrouw 
Julia en dochter Lenie. 
Foto. verzameling mevrouw 
1. Vis- van Wageningen. 
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bunker midden in de winter 
zonder goede verwarming, wa
ter en licht - niet verantwoord. r1el ~{Q(- ~1~kl",)!J g~"'~11 \"'11 U I(~l\nh .... ,," de 2C\;;o:Y:~e <.0,,0
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Mijn zoon Pieter is wel in de 

'~jeterbunker geboren, midden in de 
zomer op 21 augustus 1956. 19.~$)Y~~l 
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bij de bevalling en kwam op de 
Solex naar ons toe. Piet is de l6llie 

enige in de wereld, die in de 
bunker is geboren. Niemand an
ders zal op zijn of haar geboorGeboortekaartje van Pieter Vis. 
tekaartje als adres 'ScholleLet op het adres! 
vaartseweg (Bunker)' hebben Verzameling mevrouw 1. Vis- van Wageningen. 
staan. Een huisnummer hadden 
we niet. Ik weet nog dat de eerste sneltreinen over de toen nieuwe spoorbaan 
(de bunker stond ca. 100 meter ten noorden van de spoorbaan, aan de westzij
de van het huidige Dubbelspoor) door de polder gingen rijden. Dat was begin 
oktober 1953. In de weken ervoor reden er al goederentreinen en van die zwa
re olietreinen, die veel lawaai maakten" . 

"De bunker stond op het zesde land vanaf de Schollevaartseweg in de richting 
van de Capelseweg. Over het paar honderd meter lange, smalle, slecht, verhar
de pad er naar toe, de voormalige weg naar het barakkenkamp vanafde Schol
levaartseweg, liep je regelmatig tussen de koeien. Met slecht weer was dat geen 
pretje, niet alleen door de modder en de koeienvlaaien, maar ook omdat je nog 
een sloot moest oversteken over een smalle, bij regen gladde plank, haaks op 
het pad. Bij de plank kwamen onze drie kippen ons altijd tegemoet. We hadden 
deze als huwelijkscadeau gekregen van mijn vader. Het waren volgens vader 
'de mooiste, de lelijkste en de grootste' hen uit de toom, die hij bezat. Aan de 
Schollevaartseweg stond een paal met bovenaan een houten brievenbus. Aan 
dezelfde paal was met een ketting een melkbus vastgemaakt. Elke morgen stop
te mijn man of ik hier een briefje in met de bestelling voor bakker Van Es van de 
Kanaalweg. Die deed er op zijn ronde het bestelde brood in, dat we dan weer 
later ophaalden. 's Zaterdags ging er ook geld in de bus voor het betalen van 
het in de voorafgaande week geleverde brood. De koeien van Van der Dussen 
liepen vaak rond de bunker te grazen, je moest er niet bang van zijn. Toch zijn 
we er een keer voor binnen gebleven. Eigenlijk niet voor de koeien, maar voor 
een wilde stier, die opgewonden door de sloot heen was gekomen om de koeien 
op te zoeken. In april 1958 zijn we verhuisd naar de Bermweg in Nieuwerkerk 
aan den IJssel, net even over de grens met Capelle, het vierde huis voorbij het 
'watermachien' (het gemaal P.D. Kleij). Vele jaren na ons vertrek is de bunker 
gesloopt. Van der Dussen heeft hem daarvoor nog een tijdje gebruikt als opslag 
voor kunstmest en als ziekenhuisje voor de koeien Ondanks alles hebben we in 
de bunker fijn gewoond. Ik denk el~ vooral de laatste tijd, vaak met veel plezier 
aan terug." 

Paul Weyling 

DE HOLLANDSCHE IJSSELSTEEN 2004
DIT JAAR OOK EEN BEETJE VAN CAPËLLE 

In de Glanszaal van de Garenspinnerij 
in Gouda is op 24 juni 2004 de Hol
landsche IJsselsteen 2004 uitgereikt 
aan de heer P. Groenendijk uit Capelle 
aan den IJssel. De heer Groenendijk 
heeft het uit 1925 stammende gemaal 
'Esse, Gans- en Blaardorp' aan de 
Groenendijk in Nieuwerkerk aan den 
IJssel met veel moeite aangekocht en 
met behulp van zijn vrouwen kinderen 
in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. 
Hoewel het gemaal in Nieuwerkerk Het voormalige gemaal van de polders 
staat is het toch ook een beetje van Ca- Esse, Gans- Blaardorp van de familie 
pelle. Niet alleen omdat de heer Groe- Groenendijk. Foto: 1. de Gier. 
nendijk Capellenaar is maar ook omdat 
hij diverse keren met zijn gemaal deel heeft uitgemaakt van het Capelse Open 
Monumentendagprogramma. De jury was lovend over het werk van de familie 
Groenendijk: "Deze nominatie sprong eruit, omdat hierin alles verenigd lag 
wat wij graag zien langs de Hollandsche IJssel: behoud van cultureel elfgoed, 
een goede landschappelijke inpassing en oog voor de natuur. Daarbij zijn wij 
ook zeer content met het feit dat deze ontwikkeling toegankelijk is voor wande
laars en andere geïnteresseerden. Hiermee overstijgt Groenendijk het individu
eel belang". Vermeldenswaard is ook de nominatie en eervolle vennelding van 
Elly van Gelderen- Kasbergen, een in Moordrecht wonende maar geboren en 
getogen Capelse. Zij schreef het boek 'Herinneringen aan de Hollandsche IJs
sel'. Het boek, dat een beeld geeft van de historische betekenis van de rivier, is 
bovendien uitgegeven door de Capelse uitgever AVW-vakpers, huisdrukker van 
de HVC. GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

Paul Weyling 

De familie Groenendijk stelt het bijzonder op prijs als u op Open
 
Monumentendag 11 september 2004 het voormalige gemaal Esse, Gans- en
 

Blaardorp aan de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel komt bekijken.
 
U bent van harte welkom tussen 10 tot 17 UUl: Aanbevolen!
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

In tegenstelling tot wat op de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 24 maart 
2004 is aangekondigd zal in het najaar van 2004 geen extra ledenvergadering 
worden belegd over het Huishoudelijk Reglement (HR). Besloten is het regle
ment op de ALV van maart 2005 aan de orde te stellen. Hierdoor is er meer tijd 
om op het concept HR te reageren, namelijk tot 1 oktober 2004. Het concept 
kan worden aangevraagd bij de secretaris van de HVC, mevrouw Anneke van 
den Bremen, telefoon: 010-2849548, e-mail: anneke.van.den.bremen@hetnet.nl 

Het Bestuur 
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RESTAURATIE TOREN DORPSKERK 

Voor restauratiewerkzaamheden aan de Dorpskerk is altijd veel interesse. 
Iedere keer blijkt weer dat Capellenaren - kerkelijk, niet meer kerkelijk 
en nooit kerkelijk geweest - zich betrokken voelen bij het 400 jaar oude 
monument. Dat gevoel van betrokkenheid is ook aanwezig bij het 
gemeentebestuur, het kerkbestuur en Gijs Benningshof, de ambtenaar die 
belast is met het toezicht op het herstel van het voegwerk aan de bijna 
200 jaar oude toren. 

Wie belangstelling toont voor de kunst van het voegen krijgt gegarandeerd col
lege van de "voegprofessoren" Anton van der Pijl en Bob Soek, die in opdracht 
van de gemeente Capelle aan den IJssel, eigenaar van de toren, het werk aan de 
gevels van het ca. 30 meter hoge bouwwerk uitvoeren. Voegen is niet zo simpel 
als het lijkt, zeker niet aan een oud gebouw zoals de Dorpskerk, blijkt uit hun 
uitleg. Het vereist vakmanschap en een grote mate van kennis over de wijze en 
met welke materialen vroeger werd gebouwd. Alarmerend is, dat ambachtelijke 
vakmensen zoals Anton en Bob, die het lichamelijk zware beroep van voeger 
van monumenten verstaan steeds schaarser worden, een zorg voor eigenaren en 
beheerders van monumenten. 

"Wat zou het mooi zijn ... " 
In het najaar van 2003 is het voegwerk aan de noordgevel van de toren reeds 
hersteld. Dit voorjaar werd de zuidgevel aangepakt en na de bouwvakvakantie 
komt de westgevel aan de beurt: de gevel met daarin de hoofdingang van de 
kerk. Boven de hoofdingang zit een gevelsteen waarvan de in 1806 aangebrach
te tekst de tand des tijds niet heeft doorstaan. "Wat zou het mooi zijn ... " als 
de tekst opnieuw wordt aangebracht. De torenrestauratie is hier mogelijk een 
mooie gelegenheid voor, de steiger staat er immers al in verband met het voe

.gen. Of het er van zal komen is natuurlijk af- i. ) -'•• •.•.• .0>_ .•.,.d..... " 

hankelijk van de wil, het budget en techni
sche mogelijkheden. Jaap Klein, koster van 
de Dorpskerk, benaderde voor de zekerheid 
alvast enkele mensen die mogelijk kennis 
hebben van de weggesleten tekst of weten 
waar ze deze moeten zoeken. Per omme
gaande reageerde Adri den Boer, adviseur 
van de HVC en geen onbekende in de streek: 
"Hierbij de gevraagde info over de steen in 
de toren. Ik heb de bevindingen direct maar 
in de vorm van een bijdrage voor de HVC
Nieuwsbrief gegoten, want er zaten nog wat 
andere leuke aspecten in ook". Deze bijdra
ge, getiteld: 'Bloys en de Capelse Dorpskerk 
rond 1916' vindt u elders in deze Nieuws
brief. Adri, bedankt! 

Paul Weyling 

De toren van de Dorpskerk (1806) met boven de
 
deur de gevelsteen. Foto: 1. de Gier
 

De gevelsreen mer daarin per computer de oorspron
kelijke tekst aangebracht. Foro: J. de Gier. 

BLOYS EN DE CAPELSE DORPSKERK ROND 1916 

Nu de toren van de Dorpskerk weer wordt gerestaureerd kwam de 
nagenoeg onleesbare tekst van de steen boven de toreningang weer 
intrigerend onder de aandacht. Dat was niet voor het eerst! 

P.e. Bloys van Treslong 
Prins beschreef rond 1920 
alle in- en opschriften van 
kerken in heel Nederland 
en dat waren het meest 
grafstenen. In 1922 kwa
men bij Oosthoek te 
Utrecht in drie banden 
twee delen uit van zijn 
'Genealogische en heraldi
sche gedenkwaardigheden 
in en uit de kerken der pro
vincie Zuid-Holland'. 

In zijn 'Voorrede' in deel 1 
komt de Capelse Dorps
kerk al aan de orde en wel 
op een minder gunstige 
manier. De auteur signa
leert in deze provincie wat 
hij "verschillende staaltjes 

van ergerlijke verwaarlozing en gebrek aan piëteit" noemt: "Toen ik de kerk te 
Capelle aan den IJssel bezocht, zeide men mij: U is juist te laat, de zerken zijn 
vier maanden geleden aan een handelaar uit Rotterdam verkocht". 

Op pagina 76 van deel 2a beschrijft hij nauwkeurig en volledig de tekst van drie 
Capelse stenen uit 1574,1592 en 1806. Zijn gehele passage met de tekst van de 
tegen 1920 kennelijk nog goed leesbare stenen wordt hierbij in originele ge
drukte vorm afgebeeld. Al mist de lezer bijvoorbeeld nog informatie over letter
type en -grootte, door schuine strepen is ook voor de derde steen - die in de to
ren - wel aangegeven wat nieuwe regels zijn. Persoonsnamen staan in al zijn 
boeken met een ruimere spatiëring weergegeven en dat suggereert dus niet dat 
zulks in of op de stenen zelf ook het geval is. De steen uit de toren bevat de 
tekst: 

Deze toren is herbouwd
 
onder
 

het bestuur van Daniel Metzelaer en Leendert van Dijk
 
kerkmeesters. Pieter Verhagen
 

opziener.
 
De eerste steenen zijn gelegd
 
door Ary Metzelaer Da. zoon
 

en Pieter van Dijk op den 19 van Juny
 
in de jare 1806.
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Opmerkelijk is hier Ned. Herv. Kerk te Kapelle a. d. Ijssel.
overigens aan het slot 
een zin over de ver In een portaal bevindt zich een sleen, waarop: 
dwenen zerken: heel "Int yaer ons Heeren ano 1574 den 30 Mey is <lese k<:rcke 
tijdgebonden duidt verbrand." 

hij de Rotterdamse 
In den buitenmuur is een steen, waarop: handelaren daarin 
Int jaer ons Heere 1592 heb· aan als 'passeerende ben den baeliu ëo schoudt De-

joden' ... VoIgens de rie kWj IJ emsz en kerckmeesters 
'Voorrede' bezocht Leendert Zene z. Gheert Adri
Bloys Capelle vier aensz Van Leederti Corne
maanden na de ver lis Yansz .in den naeme Goodts 
koop van de zerken. deesen tempel beginen weder-
Dat was dus in 1916 om op Ie bouwen als Salemon 
of1917. deede nae tooeverliiden van 

sijnen vaedeI, laeten wij liede 
God den Heere allooes biddt: danIn 1915 verscheen al, 
ken en looven alle gaederame.ook bij Oosthoek te 

Utrecht, deel 3 Boven in den toren is een hardsteen, waarop: 
(Zuid-Holland) van Deze toren is herbouwd / onder! l1et bestuur van Dan i el 
de 'Voorlopige lijst Metzelaar en Leendert van Dijk! kerkmeesters. Pieter 
der Nederlandsche Ver ha gen Jopziener. / De eerste steeDen zijn gelegd Jdoor Ary 
monumenten van ge Met zeI aa r Da. z()Qn J en Pie ter van D ij k op den 19 van 

junI' I in den jare 1806.schiedenis en kunst'. 
Daarin staat dat de De oude zerken hebben langen tijd op de begraafplaats naast 
westtoren van de de kerk gelegen, maar zijn Jn 1916 aan passeerende joden verkocht. 
Dorpskerk blijkens 
opschrift in 1805 is 
opgetrokken. Dat zou Pagina 76, deel2a 'Genealogische en heraldische 
dus een jaar eerder gedenkwaardigheden in en uit kerken der provincie Zuid· 
zijn. Veel latere mo Holland' van Pc. Bloys van Treslong Prins. 
numentenbeschrij
vers namen dit over terwijl hier in tegenstelling tot bij Bloys de steen niet eens 
echt wordt geciteerd! 

Adri den Boer 

LANDELIJKE ARCHIEVENDAG OPENT 
WEEK VAN DE GESCHIEDENIS 

Van 30 oktober tlm 7 november 2004 is het de 'Week van de Geschiedenis'. In 
deze week organiseren diverse instellingen tal van activiteiten. Zaterdag 30 ok
tober 2003, de openingsdag van de 'Week', is de eerste 'Landelijke Archieven
dag'. Op deze dag presenteren 70 archiefinstellingen hun kostbaar bezit aan het 
publiek. Deelnemende archieven in de omgeving zijn: Gemeentearchief Rotter
dam, Gemeentearchief Schiedam, Stadsarchief Vlaardingen en het Streekar
chief Hollands Midden in Gouda. Ook het Nationaal Archief in Den Haag 
neemt deel. Meer informatie over de Open Dag op www.archievendag.nl 

Paul Weyling 

NIEUWE EXPOSITIE: 'MERCK TOCH HOE STERCK 
• CAPELLE IN VERDEDIGING' 

De Historische Vereniging Capelle aan den Ijssel (HVC) presenteert op 
zaterdag 11 september 2004 (Open Monumentendag) om 12 uur een 
nieuwe expositie, getiteld 'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdedi
ging', één en ander in de lijn van het thema van de Open Monumenten
dag 2004. De expositie wordt geopend door de heer Maarten Visser, één 
van de oprichters van de HVC en zeer betrokken bij de geschiedenis van 
gemeente, ambacht en Huis (Slot) te Capelle. 

Verdedigingswerken zijn in Capelle aan den IJssel niet meer te vinden. De ex
positie richt zich daarom op objecten die hier vroeger zijn geweest en die waren 
bedoeld ter verdediging tegen vijandelijke activiteiten op Capels grondgebied. 
Binnen de expositie wordt een beeld gegeven van het meermalen ten tijde van 
de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernielde en weer opgebouwde, verdedigba
re, middeleeuwse kasteel van Capelle, waarvan de geschiedenis omstreeks 1275 
is begonnen met de bouw van het eerste stenen huis van Dirc Traveys van 
Moordrecht. Naast afbeeldingen, kaarten en plattegronden, enz., zijn er foto's te 
zien van de verschillende opgravingen op het telTein van het kasteel, het huidi
ge Slotpark en omgeving. Een maquette, waaromheen diverse archeologische 
vondsten zijn tentoongesteld, toont het kasteel omstreeks 1285-1351. 

Verder is het één en ander te zien over de doorgravingen van Schielands Hoge 
Zeedijk tussen Schiedam en Capelle, die een beslissende rol hebben gespeeld in 
het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574. Ook de oude waterlinies als verdedi
gingwerken komen aan de orde. Aandacht wordt daarnaast besteed aan de inun
daties van de 'Polders van Capelle' in de Tweede Wereldoorlog, waarmee de 
Duitse bezetter zich wilde verdedigen tegen de geallieerde bevrijders van Ne
derland. 

'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdediging' is tot tlm 29 januari 2005 te 
zien in het Historisch Museum, gevestigd in het voormalig ketelhuis van het ge

maal Jan Anne 
Beijerinck, aan de 
Bermweg 13. 
Openingstijden: 
iedere zaterdag 
van 13 tot 16 uur. 

Paul Weyling 

Maquette van het 
middeleeuwse 
kasteel van Capelle 
omstreeks 1285· 
1351. 
Foto: 
Henk Nijman. 
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DE AUSTIN-AUTOSPUIT, TERUG IN 'DE POLDER' 

De brandweerwagen op de foto is die van 'De Polder' (Capelle·Schenkel). 
Het is 16 juni 1953 en de nieuwe open autospuit is net bij de eveneens 
nieuwe gemeentegarage aan de Tulpstraat afgeleverd. Naast de nieuwe 
aanwinst zijn hier ook de gemeentelijke vuilniswagen en vrachtauto 
gestald. De man vóór de wagen is vrijwel zeker de toenmalige brandweer
chauffeur, Krijn Kok. 

De opbouw van de brand

weerwagen is door de ge

meente Capelle aan den
 
IJssel op 8 juli 1952 in op

dracht gegeven bij N.V.
 
Brandspuitenfabriek A.
 
Bikkers & Zoon in Rotter

dam. Het Austin-brand

weerchassis (type FT
 
105/7), waar de opbouw
 
op moest worden ge

bouwd, is een dag eerder
 
besteld bij KS. Stokvis &
 
Zonen te Rotterdam, die
 
het chassis op 20 juli 1952
 
bij Bikkers afleverde. De
 
prijs van het complete Foto: verzameling Palll Weyling.
 
voertuig bedroeg f 18.274
 
(opbouw f 9.925 en chassis f 8.349). De Austin, zo werd de wagen van 'De
 
Polder' meestal genoemd, heeft dienst gedaan tot september 1969 en is daarna,
 
ondanks de minder goede staat, in reserve gehouden en gestald op 's-Graven

weg 327, de huidige kinderboerderij.
 

Op 3 februari 1971 vraagt A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven N.V. de oude 
Austin te mogen kopen voor de bedrijfsbrandweer. De gemeente wil echter de 
wagen niet verkopen, maar wel onder voorwaarden in bruikleen geven. In ja
nuari 1975 wil de gemeente wel van de Austin af en verkoopt deze dan voor 
f 1.000 alsnog aan Vuyk, waar de wagen al sinds januari 1972 dienst doet op de 
'Nieuwe werf' aan de Dorpsstraat. Als de werf in 1980 sluit schenkt Vuyk de 
wagen aan de Capelse jeugdbrandweer, die in 1981 het voertuig verkoopt aan 
autohandelaar W. Twigt. Van een voorgenomen restauratie .kom t echter niets te
recht. De wagen zal ca. 20 jaar bij het bedrijf aan de Hoofdweg in Nieuwerkerk 
aan den IJssel onder een afdak staan. 

Op 28 oktober 2000 koopt Capellenaar en oud-chef werkplaats technische en 
motordienst Politie Rotterdam, Wim van der Lek, de inmiddels bijna vijftig jaar 
oude wagen. Dit met hetzelfde doel als Twigt. Wim komt de wagen, een wrak 
eigenlijk, bij toeval op het spoor na een tip van een Capelse brandweerman. Als 
de wagen bij zijn huis aan de Capelseweg wordt bezorgd blijkt dat deze niet 
meer kan rijden, niet alleen de wielen staan muurvast maar ook de zuigers van 
de motor. Wim's vrouw Nel vraagt zich met haar kinderen dan ook in opperste 

vertwijfeling af ("Ben je nou helemaal gek geworden, Wim?") waar haar man 
in vredesnaam aan begint. De wagen is één bonk roest. Het chassis is zelfs voor 
een deel weggeroest, de beplating in slechte staat, de houten vloer kuis verrot, 
de elektrische bedrading totaal verpulverd of vergaan, om van de staat waarin 
de verlichting verkeert maar te zwijgen. Bovendien ontbreken er nog eens di
verse onderdelen. Kortom schroot, dat volgens velen onmogelijk nog kan wor
den gerepareerd en gerestaureerd. 

Ondanks alles gaat Wim aan de slag, de moed daarbij niet verliezend en zich 
realiserend dat het besluit tot koop sneller is genomen dan de tijd die de restau
ratie gaat duren. Binnen een paar weken heeft hij de motor aan de praat, een 
voorwaarde om verder te gaan. Dan is ook de nieuwe bedrading al aangebracht. 
Daarna begint hij aan het chassis en de opbouw, een omvangrijk en langdurig 
karwei waarbij onder anderen hulp wordt gekregen van meesterschilder Teun 
Terlouw en de oud-brandweerlieden én HVC-Ieden: Cor Kok en Leen Verhoeff. 
De remmen, een niet onbelangrijk onderdeel van een auto, zijn het grootste pro
bleem. Nergens in de wereld kan iemand hierover adviseren. Tekeningen en 
technische beschrijvingen blijken er ook niet te zijn. Wim moet zelf alles uit
zoeken. Sommige onderdelen, zoals de uitlaat, moeten speciaal worden ge
maakt. Nu, bijna vier jaar na de koop, is de wagen spuitgereed. Het is zwaar en 
hard werken geweest, met vallen en opstaan en steeds weer opnieuw moed ver
zamelen. Het lijkt echter allemaal te gaan lukken. De hoop is dat de wagen in 
2005 helemaal klaar is. De inmiddels ruim vijftig jaar oude brandweerwagen, 
uniek en de enige nog in Nederland van dit type, is daarmee gered van de 
schroothoop. Een rijdend monument en een stukje Capelse geschiedenis, dat bij 
gelegenheid zeker nog eens aan de HVC- leden zal worden getoond. 

Paul Weyling 

LAATSTE KANS OP 'FEEST' 
EEN BIJZONDERE EXPOSITIE 

Voor wie een bezoek aan de expositie 'Feest' steeds heeft uitgesteld is 4 sep
tember echt de laatste kans. Wordt die kans door u niet benut, dan heeft u 
echt wat gemist. Bovendien mist u dan ook de poffertjes, die op zaterdag
middag ter gelegenheid van de laatste 'Feest'dag aan de leden van de HVC 
worden aangeboden. 

Binnen de expositie is van alles (foto's, curiosa) te zien van evenementen uit 
het verleden, die naast een hoog Oranjegehalte het (voort-)bestaan van het Ko
ninkrijk der Nederlanden als gemeenschappelijke noemer hebben: Koninginne
dagen, regeringsjubilea, onafuankelijkheids- en bevrijdingsfeesten. Daarnaast 
wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van de 'Stichting tot behoud van 
de Capelse Kermis', die vanaf 1973 tfm 1993 de 'Capelse Kermis' heeft geor
ganiseerd. 

Het museum is geopend van 13 tot 16 uur en gevestigd in het voormalige ketel
huis van het gemaal Jan Anne Beijerinck, aan de Bermweg 13. Kom zaterdag 
4 september, de laatste kans op 'Feest', een bijzonder expositie. 

Paul Weyling 
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GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den Ijssel 
heeft vanaf haar aantreden in 2002 zich voortvarend ingezet voor het 
realiseren van een 'gemeentelijk monumentenbeleid'. Een belangrijke 
ontwikkeling hierbij was het vaststellen van de 'monumentenverorde
ning' en de 'verordening op de monumentencommissie' in de raadsverga
dering van 15 december 2003. De monumentenverordening geeft aan hoe 
een beschermd gemeentelijk monument en dorpsgezicht wordt aangewe· 
zen en welke procedure daarbij moet worden gevolgd. De 'verordening 
op de monumentencommissie' zegt het één en ander over de taak: het 
adviseren van het college over allerlei zaken die te maken hebben met de 
monumentenzorg en de samenstelling en werkwijze van de monumenten
commissie. 

In maart 2004 is de inventarisatie door adviseurs van de Stichting Dorp, Stad en 
Land (DSL) afgerond, waarna een lijst kon worden samengesteld met 40 hoog 
gewaardeerde objecten en complexen, die in aanmerking komen om als ge
meentelijk monument te worden aangewezen. Daarnaast is een lijst gemaakt 
met 41 waardevolle objecten en complexen die niet in aanmerking komen voor 
gemeentelijk monument, maar wel waardevol zijn door de beeldbepalende rol 
die ze spelen in de straat en/of omgeving. Naast de geselecteerde en waardevol
le objecten is een drietal beschermde gebieden aangewezen. De lijsten werden 
vastgesteld in samenwerking met een klankbordgroep, waarin 2 ambtenaren, 
twee adviseurs van DSL, een burgerlid en een vertegenwoordiger van de HVC 
zitting hadden. Op de eerstkomende raadsvergadering na het zomerreces van 
2004 komt de 'verordening stimulering instandhouding monumentenbeleid' aan 
de orde. Deze heeft als doel het onderhoud aan de monumenten te stimuleren. 
Daarnaast is de gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld en gepubliceerd. 
Verder zijn de eigenaren en andere belanghebbenden van de aangewezen objec
ten geïnformeerd en werden deze in de gelegenheid gesteld hun zienswijze ken
baar te maken. De verwachting is dat in het najaar van 2004 de definitieve aan
wijzing zal plaatsvinden. 

Deze, schuur 
behorende bij 
boerderij en 
rijksmonument 's
Gravenweg 325, 
eigendom van de 
gemeente Capelle aan 
den IJssel, is op de 
gemeentelijke 
monumentenlijst 
geplaatst. Foto: 
Dorp, Stad & Land. 
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De benoeming van de leden van de monumentencommissie heeft in de gemeen
teraadsvergadering van 29 juni 2004 plaatsgevonden. Namens de Welstands
commissie is dit de heer ir. E. van Dreven, namens de Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel de heer PJ.c. Weyling en als onafhankelijke deskundige 
tevens voorzitter, de heer ing. FT. den Hertog. De vergaderingen van de monu
mentencommissie, die in principe openbaar zijn, worden aangekondigd op de 
informatiepagina van de gemeente. 

Paul Weyling 

SCHEEPSBOUW LANGS DE HOLLANDSCHE IJSSEL, 
'T IS VOORBIJ 

'Scheepswerf 
Joh. van 
Duijvendijk 
B.V.' heeft op 1 
juni 2004 haar 
poorten defini
tief gesloten. 
Met de sluiting 
van deze laatste 
werf aan de 
Hollandsche 
Ijssel kunnen 
we in de 
IJsselgemeenten 
scheepsbouw en 
-reparatie niet 
meer 'doen, zien Sclzeepswe/f Joh van Duijl'endijk BY gezien vanaf de 
en beleven'. 't Is IJsselzoom. Foto: 1. de Gier 
voorbij en dat is 
op zijn minst vreselijk jammer. Niet alleen voor Krimpen aan den Ijssel, 
waar de werf aan de IJsseldijk 363 gevestigd is, maar ook voor Capelle, 
vanwaar je vanaf het voormalige Feenstra·terrein, de huidige IJsselzoom, 
een mooi zicht op de werf en de scheepsbouwactiviteiten hebt. 

Twee houten loodsen staan in ieder geval op de monumentenlijst en ook de hel
ling vindt men waardevol De kans dat de uit begin l8e eeuw stammende werf 
als museumwerf voor eigenaren van historische schepen blijft behouden lijkt 
echter klein, maar wie weet. We zullen de ontwikkelingen vanaf de Capelse oe
ver nauwlettend volgen in de hoop dat, als de werf niet te redden is, de eventu
ele projectontwikkelaar en de gemeente Krimpen aan den IJssel hun verant
woordelijkheid kennen met betrekking tot het streven naar een 'Schoner(e) , 
Mooier(e), Hollandsche(r) IJssel. 

Paul Weyling 
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GEZOCHT VOOR 
'VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN' 

Het onderzoeksteam dat 
zich bezighoudt met het 
voorbereiden en samen ;"u.)'1o;: sn;P'1Uds hOHltnd 

stellen van de in februari V 
a.s. te openen expositie 
'Verdwenen Scheeps
hellingen' is op zoek naar 
de bedrijfsvlaggen van A. 
Vuyk & Zonen's Scheeps Afbeeldingen van de gezochte vlaggen, 
werven. Het gaat daarbij 
om de oude en nieuwe vlag, zoals hierbij afgebeeld. Ook is het team op zoek 
naar foto's van werksituaties, andere relevante zaken en nog in particulier bezit 
zijnde in die tijd gebruikte typische werfgereedschappen of materialen. 

Reacties graag aan Henk van der Marel (010-4471442). 

MERCK TOCH HOE STERCK' 
DEEL VIJF IN MONUMENTENREEKS 

Jaarlijks geeft de Stichting Open Monumentendag een rijk geïllustreerd 
boek uit die het Open Monumentendagthema ondersteunt. Dit jaar heeft 
het vijfde deel in deze Monumentenreeks de titel 'Merck toch hoe sterck. 
Monumenten van verdediging' Het boek is geschreven door journalist en 
publicist Fred Feddes. Feddes schrijft in zijn werk vooral over ruimtelijke 
ordening, landschap en stedenbouw, onder meer in de tijdschriften S&RO 
en Archis. Hij publiceerde met Adri Duivesteijn 'Het Haagse stadhuis' 
(1995), met Dirk Sijmons enkele essays en nam een deel van 'De Stelling van 
Amsterdam' (2003) voor zijn rekening. 

In 'Merek toch hoe sterck' wordt de geschiedenis van de verdediging van 
Nederland uit de doeken gedaan. In het waterrijke Nederland zijn in de loop der 
eeuwen verschillende verdedigingstechnieken ontwikkeld en geperfectioneerd 
waarbij water een hoofdrol vervulde. Feddes vertelt de geschiedenis hiervan aan 
de hand van theorieën, uitvindingen en voortschrijdend inzicht, maar vooral 
door goed om zich heen te kijken. Overal in Nederland zijn nog sporen van 
landsverdediging te vinden; van de Romeinse rijksgrens (de limes), de ringwal
burchten en de middeleeuwse vestingsteden, de schansen en de stellingen uit de 
roerige Tachtigjarige Oorlog, tot aan de waterlinies en de betonnen kazematten 
uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog; sommige nauwelijks te her
kennen, andere overduidelijk aanwezig. Feddes beschrijft ze allemaal, om in het 
heden te eindigen, bij de nieuwste nalatenschap, en met het vizier op de toe
komst gericht. In het boek komen allerlei monumenten van verdediging aan bod 
die op Open Monumentendag 2004 een rol zullen spelen. Te denken valt aan for
ten, kazematten, kastelen, burchten, landweren, poorten of kazernes, in hun oor
spronkelijke, gerestaureerde, vervallen of hergebruikte staat. 
Fred Feddes, 'Merek toch hoe Sterck. Monumenten van verdediging'. (ISBN 90-806181
4-4). Verkrijgbaar in het Historisch Museum en in de boekhandel: prijs € 15,00. 

MERCK TOCH HOE STERCK 

Onder de titel 'Merck toch hoe sterck' staat Open Monumentendag 2004 in 
het teken van 'Monumenten van verdediging'. De titel refereert aan een op 

rijm en muziek gezet verhaal van een groot deel van de Tachtigjarige Oorlog, 
dat het verzet beschrijft van de vesting Bergen op Zoom tegen de Spanjaar
den. Het lied is na het Wilhelmus het bekendste uit Adriaen Valerius' (ca. 

1575-1625) 'Gedenckclanck';
 

Merck toch, hoe stenk nu in't werck sich al steld,
 
Die t' allen ty soa ons vryheyt heeft bestreden.
 
Sie hy hy slaeft, graeft en droeft met geweld,
 
Om ollSe goet, en ons bloet, en onse steden.
 

Hoor de Spaensche trommels slaen!
 
Hoor Mareans trompetten!
 

Siet hoe komt hy trecken aen,
 
Bergen te besetten.
 

Berg op Zoom, Hout u vroom,
 
Stut de Spaensche scharen;
 

Laet 's Lands boom, end' syn stroom
 
Trouw' lyck toch bewaren.
 

't Moedige, bloedige, woedige swaerd
 
Blonek en het klollCk, dat de voolJCken daer uyt vlogen.
 

Beving en leving, opgeving der aeld,
 
Wonder gedondel; nu onder was, nu boven,
 

Door al 'r mijnen en 't geschut,
 
Dat men daeg' lycx hoorde;
 
Menig Spanjaerr in zijn hut
 

In syn bloet versmoorde,
 
Berg op Zoom hout sich vroom,
 

't Stut de Spaensche scharen;
 
'Heeft 's Lands boom, en syn stroom
 

Trouw' lyck doen bewaren.
 

Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,
 
Om uyt het velt als een helt 't gewelt te weeren;
 

Maer also dra Spinola 't heeft gehoord,
 
Treckt hy flocx heen op de been al syn heeren.
 

Cordua kruyd spoedig voort,
 
Sach daer niet te winnen;
 
Don Velasco liep gestoort:
 
't Vlas was niet te spinnen.
 

Berg op Zoom hout u vroom,
 
't Stut de Spaensch scharen;
 

't Heeft 's Lands boom, en syn stroom
 
Trouw' lyck doen bewaren.
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OPSPORING VERZOCHT..... 

Onlangs kreeg ik op een avond een telefoontje van een jonge vrouw. Haar vader 
en moeder bleken lang geleden te zijn gescheiden, waarna vader het contact met 
zijn ex-vrouwen kinderen had verbroken. De dochter had eindelijk zoveel moed 
verzameld dat ze een poging wilde doen om haar vader te vinden. Zij had via
via gehoord dat de HYC bezig is van een aantal bekende Capelse geslachten de 
stamboom uit te werken. Zij behoort tot één van deze geslachten en wilde graag 
informatie over haar vader. Het liefst aan de telefoon, met zijn adres en telefoon
nummer. 

'Mijn kop is geen almanak', maar de computer onthoudt gelukkig veel voor mij. 
Na deze te hebben opgestart bleek vaders voornaam in deze genealogie veelvul
dig op te duiken. Gelukkig stond de dochter ook reeds in de stamboom, hetgeen 
aan haar enthousiaste reacties ontlokte. Vader was nu snel gelokaliseerd. Over 
hem bleek echter vrij weinig bekend te zijn. Maar hij had nog enkele in leven 
zijnde broers en zusters van wie een woonplaats stond aangegeven. En in een 
vrij recente overlijdensadvertentie van een familielid stond het volledige adres 
van een neef vermeld. 
Met deze gegevens gewapend kon ze onmiddellijk aan de slag. Of ze nog dezelf
de avond resultaat heeft gehad weet ik niet, maar dat ze haar vader inmiddels 
heeft opgespoord lijkt waarschijnlijk. Dankzij het archief van de HYC. 

Gel" Mulder 

HISTORISCHE VERE~ELLE AAN DEN USSEL 

" 

Ter afsluiting van de expositiE? "FEEST" 
~ r... ' .. '. .' 

voor de leden van de Historrsc'he Vereniging
~J ~. " 

Ga,'pelle aan ~~nJJsser 
"~ ,. - ~ 11 -~:_ c' J _ 

GRA-r:I'S POFEE'RTJES
• ~" ': '~1{:'{. /' - . - ., 

zaterdagmiddag 4 "september a.s. 
i 

van 13.0Ö''t~t. 1'6'9.0,uur
 

in het Historisch Museu"m Bermweg 13.
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