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Bij de omslag:
Winters gezicht op Dorpsstraat 168, een gemeentelijk monument, dat bekend staat als het
Schouthuis. De schilder heeft i.v.m. het zichtbaar maken van de oostgevel van het pand de
woning Dorpsstraat 172 weggelaten.
Aquarel: Henri Kappers. Collectie: R.M.F. van der Weiden.
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VAARWEL 2004

Alweer de vierde en laatste HVC-Nieuwsbrief van het jaar
2004 ligt thans voor u. Zoals gebruikelijk een korte
terugblik over de gang van zaken binnen de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel
Onze vrijwilligers hebben zich wederom voortreffelijk gepresenteerd met
het samenstellen van de exposities in het Historisch Museum, het Dief- en
duifhuisje en bij de groepen, die een bezoek brachten aan de boerderij
's Gravenweg 325.
Ook hebben wij als vereniging verschillende presentaties verzorgd, tot volle
tevredenheid van de organisaties/instellingen, die ons daarvoor hadden
gevraagd. De lofuitingen gelden zeker ook de vrijwilligers, die de onderhoudsen conserveringswerkzaamheden, de archivering e.d. uitvoeren. U allen zorgt
ervoor dat onze vereniging een goede naam draagt in Capelle aan den IJssel,
maar ook daarbuiten. De exposities in het museum werden goed bezocht, een
gemiddelde van ca. 16 bezoekers per openstelling. Voor het Dief- en duifhuisje
geldt een gemiddelde van ca. 40 bezoekers per openstelling.
Onze vereniging kent een gezonde financiële positie en het ledental kent nog
steeds een stijgende lijn. Ik prijs mij dan ook gelukkig voorzitter van deze
vereniging te mogen zijn. Zoals dat binnen elke familie voorkomt, kent ook onze
vereniging minder prettige zaken. Ons erelid Jacoba Elhorst-Donker overleed op
20 februari 2004 . Ik wil Seno en zijn familie namens het bestuur van de HVC
heel veel sterkte wensen rond Kerst en jaarwisseling. Ook de zieken wil ik even
noemen, dat zijn Cor van Maanen, bestuurslid en beheerder van het Historisch
Museum en Nel Weyling. Namens het bestuur van de vereniging wens ik jullie
veel sterkte en spoedige beterschap.
Verder wenst het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
alle leden en hun familie goede Kerstdagen en een voorspoedig 2005 toe.
Melle Beugeling
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET
MEVROUW A. HOOGENDOORN
Mevrouw Hoogendoorn is geboren en getogen in Capelle aan den IJssel en
heeft er meer dan tachtig jaar heel plezierig gewoond. Ze is de dochter van
een schipper en komt uit een grote familie. Haar grootvader van moeders
kant was Leen van Dam, die een winkel voor woningtextiel had aan de
Dorpsstraat 76. Zijn zoon Klaas, die de zaak overnam, verhuisde naar een
nieuw gebouwde winkel aan de Dorpsstraat 84a, daar waar nu Hoogendijk
Verkoop & Reparatie van TV en Video is gevestigd.
Mevrouw Hoogendoorn is bij haar grootouders thuis geboren omdat haar ouders
na hun huwelijk bij de grootouders inwoonden. Het geboortehuis bestaat niet
meer. Het is vervangen door nieuwbouw. Toen haar zusje geboren werd verhuisde
het gezin naar de Piet Heinstraat. Later toen ze van school af ging is ze nog vaak
in de zaak geweest om beddengoed te vullen met kapok en dicht te naaien. Er was
daar een ouderwetse plee in het onderhuis. Omdat het huis buitendijks lag
gebeurde het dat bij hoog water alles naar boven werd geperst. Haar opa
stempelde de plee dan door een balk tussen deksel en plafond te klemmen.

Ze weet nog allerlei dingen die haar grootvader en haar moeder van vroeger vertelden. Zo kwamen de arbeidersvrouwen van de steenovens daar vroeger sajet
kopen voor 15 cent. Ze betaalden met 5 cent en de rest in porties van 2 cent per
week. Die vrouwen namen hun baby's mee naar het werk. 's Winters legden ze de
kinderen bij de steenovens en 's zomers buiten in de zon. Annemietje van
Cappellen van de beroemde familie van Cappellen kwam vaak bij grootvader om
beddengoed te bestellen omdat ergens in een arm gezin te laten bezorgen als er
een kind geboren was. Grootvader moest dan zeggen dat het van een anonieme
gever was. Haar grootvader reed rond met een hondenkar, die getrokken werd
door twee grote honden. Daarvoor had hij achter het huis een zogenaamde
hondenstraat, die we tegenwoordig kennel zouden noemen. Aan de kar had hij een
houten vlonder hangen. Als hij dan bij klanten aan onverharde wegen moest zijn,
werden de honden op de vlonder gelegd, zodat ze niet in de modder hoefden te
liggen. De heer Lans, die in het grote huis op de dijk naast de Raadhuisstraat
woonde (nu restaurant B & W), fungeerde in grootvaders tijd als bank. Hij leende
geld aan Van Dam om in zijn winkel te investeren. Af en toe
ging opa van Dam met een zak vol
afgepast geld een deel van de lening
aflossen en de rente betalen. Bijgebleven daarvan is dat de heer Lans
ooit na het natellen zei "U komt een
halve cent te kort, Van Dam".
De nog onverharde Piet Heinstraat ca.
1925. De kinderen die voor de onbekende
fotograaf poseren zijn: v.l.n.r. Maaike
Hoogendoom, Giela, Cornelia en Jopie van
der Ruit, Sjaan de Bode, Aagje
Hoogendoorn en Frans van Staveren.
Foto: archief HVC.
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Ze is in Keeten naar de openbare school gegaan en zat daar met 40 kinderen in de
klas. Als daar toen werd gezegd "Handen op de rug en mond dicht", dan deed je
dat. De school was tegenover de werf van Van der Giessen. Als er daar een boot
te water werd gelaten mochten de kinderen gaan kijken. Eenmaal ging dat
verkeerd. Het schip de 'Tjibadak' bleef niet aan de ankers hangen en schoot door
met de achtersteven de dijk in. Daar stonden veel mensen te kijken, die werden
verrast. Eén van hen, Teun Blom, is daarbij toen omgekomen. Ze heeft de vele
boten op de IJssel altijd spannend gevonden, vooral de sleepboten. Ze herinnert
zich een sleepboot van Smit, die met een ijzeren punt werd uitgerust om op de
IJssel het ijs te breken. Ze vertelt daar nog een andere leuke anekdote over. Zowel
in Capelle als in Krimpen waren er mensen die om geloofsredenen in het andere
dorp kerkten. Die voeren 's zondags met een eigen roeiboot over om te
voorkomen dat andere mensen voor hen moesten werken. Toen de IJssel een keer
dichtgevroren was, viel vanzelfsprekend het veer uit. Maar de veerman legde
planken op het ijs om makkelijk te kunnen oversteken. Hij vroeg daar wel zijn
normale veergeld voor. Dat deed hij ook bij de kerkgangers. Maar dat was niet
hun bedoeling. Ze voerden aan, dat God ervoor had gezorgd dat de IJssel was
dichtgevroren. Waarop veerman Van der Ruit zei: " Ja, maar ik heb de planken
gelegd".
Mevrouw Hoogendoorn was graag naar de HBS gegaan om verder te leren. Haar
onderwijzer Rozemond zei ooit dat ze dat best gekund zou hebben. Maar ze volgde
een coupeuseopleiding en werd naaister. Ze ging uit werken. Aanvankelijk van 8
uur tot 8 uur voor ƒ 1,50 per dag. Of bij het atelier van C & A in Rotterdam van 7
tot 12 en van 2 tot 6 en 's zaterdags tot 1 uur.
Bij de tewaterlating van het vracht- en passagiersschip 'Tjibadak' (7906 brt.) in
september 1928 ging het mis. Door het breken van de verbindingen tussen het schip en
bossen zware kettingen (peuren), die over de bodem van de rivier slepend de vaart uit
het schip moesten halen, liep het schip aan de Capelse zijde van de Hollandsche IJssel
de dijk in. De vele toeschouwers op de Nijverheidstraat, die het schip op zich af zagen
komen, moesten haastig wegvluchten, waarbij een man onder de voet werd gelopen.
Het roer, achtersteven en schroef drong zo ver de dijk in dat het wegdek omhoog werd
gedrukt. Van der
Giessen in Krimpen
aan den IJssel
bouwde het schip
onder bouwnummer
587 voor de JavaChina-Japan Lijn uit
Amsterdam. Het
schip, dat in 1959 in
Hongkong werd
gesloopt, bleek bij
onderzoek in een
droogdok
onbeschadigd, wat
niet gezegd kon
worden van de dijk.
Foto: archief HVC.
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Allemaal voor ƒ 4,00 per week. Er werkten daar soms 80 meisjes. Dan klonk het
soms "tempo dames". Ze ging er op de fiets heen. Als het glad of nat was zette
vader de fiets op de dijk en riep dan "fietsen". Na het bombardement van Rotterdam
mocht je 's avonds niet met licht rijden. In het donker fietste ze dan graag achter de
puinruimers aan die in Rotterdam werkten. Dan kon ze tenminste op de donkere
dijk zien waar ze moest fietsen.
Toen ze in Capelle woonde aan het Slotplein, de Alkenoord en de Da Costasingel
leidde ze een opmerkelijk leven. Ze vertelt er enthousiast over. Bijvoorbeeld dat ze
naar de notaris ging met een tasje waarin al het geld zat dat nodig was om een huis
aan het Slotplein te kopen. Want ze wilde geen hypotheek.
Als naaister werd ze ingeschakeld door families die zich een eigen naaister konden veroorloven. Ze gaf de dames naailes en naaide in opdracht. Eén van haar
opmerkelijke relaties was de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in
Frankrijk. Die liet haar feest jurken maken en toiletten voor ontvangsten en
recepties. Toen de ambassadeur naar Bonn werd overgeplaatst ging mevrouw
Hoogendoorrn mee. Ze verbleef soms een week bij haar cliënten en was daar dan
in de kost. Daarnaast declareerde ze haar loon en onkosten. Toen de ambassadeur
werd overgeplaatst naar India, Saudi-Arabië en Vietnam was de reis te ver. Maar
ze bleef voor hen werken. Vanuit Vietnam kreeg ze het verzoek om een jurk te
maken voor de receptie ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin op de
ambassade. Gevraagd werd de jurk voor een bepaalde datum af te leveren bij mr.
G.B.J. Hiltermann, dan kon die hem mee nemen naar Saigon. Daarna kwam er
een bericht van de overplaatsing naar Turkije. Dat was weer dichterbij, dus
mevrouw Hoogendoorn vloog naar Ankara om daar gedurende vier weken jurken
te maken. Behalve dat ze daar kost en inwoning had, ging ze ook met het gezin
mee uit naar concerten en zo.

Winter 1956. De
Hollandsche IJssel
is dichtgevroren.
Veerman Van der
Ruit heeft om de
tocht over het ijs te
vergemakkelijken
planken gelegd.
Wie er gebruik van
maakte moest het
gewone veergeld
betalen.
Foto: archief HVC
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Mevrouw
Hoogendoorn
vertelt van haar contacten
met de secretaresse van de
koninginnen Wilhelmina en
Juliana. Ze werd naar
Soestdijk ontboden om voor
prinses
Marijke,
later
Christina, een elfenjurk te
maken. De prinses kreeg de
jurk
van
koningin
Wilhelmina. De jurk werd
van
zalmkleurige
tule
gemaakt in zes lagen over
elkaar. De secretaresse
vroeg mevrouw Hoogen- De sleepboot Duitschland van de 'Nederlandsche
doorn om op Soestdijk te Stoomsleepdienst v/h van P. Smit jr' aan liet ijsbreken
komen om de jurk te passen. (1929?) op de Hollandsche IJssel even voorbij de Oude
De jurk werd onder toezicht Plaats. 1n het midden op de achtergrond de rietmatten
van de koningin aan de elf fabriek van Van Riemsdijk, hier staat nu het bedrijfspand
jarige prinses aangeboden. van Gosau dat binnenkort zal worden gesloopt om plaats
Die zei "Dit is volkomen te maken voor een appartementengebouw. Foto: familie
wat ik gewenst heb". En Maat-Hoogendijk, archief HVC.
toen mevrouw Hoogendoorn
daar wat onwennig op reageerde, kreeg ze te horen: "De prinses zegt het maar één
keer". Ook op Soestdijk bleef ze, samen met de lakeien en de bewakers, eten.

Ze heeft ook zelf een atelier gehad in Krimpen waar ze met 4 meisjes uitsluitend
particuliere opdrachten vervulde. Daar had ze een kast vol lappen van klanten om te
verwerken. Eens had ze een jurk gemaakt voor een mevrouw, die zelf de
stof had geleverd en de jurk
kwam ophalen. Toen bleek
dat ze de jurk van de lap van
een ander had gemaakt. Dat
kon
gelukkig
worden
hersteld. Maar wat te doen
met de andere lap, die al tot
jurk was gemaakt. Gelukkig
kon ze die voor de echte
eigenaar nog naar genoegen
passend maken. Ze had ook
een klant uit orthodox ker-

Toelatingsbewijs 'voor
mevrouw Hoogendoorn tot
'Paleis Soestdijk' .
Verzameling HVC.
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kelijke kring waar tot dan altijd in het zwart was getrouwd. Die wilde een andere
trouwjurk. De klant en haar naaister bespraken de mogelijkheden. Besloten werd te
kiezen uit een gele, een groene en een bruine stof. Maar de dominee moest zijn
instemming geven aan de jurk. Dus zou de aanstaande bruid met de stalen de
dominee bezoeken. Mevrouw Hoogendoorn raadde haar klant aan eerst met de gele
stof te gaan, omdat het anders zeker groen of bruin zou worden. De bruid kwam
terug met toestemming voor geel, mits het niet te wild werd. Dat gebeurde door
onder andere te werken met wijde mouwen. Bij de trouwplechtigheid was de
bruidegom perplex. En één van de ouderlingen kwam naderhand vragen of hij die
bruidsjurk nog een keer mocht zien. Mevrouw Hoogendoorn herinnert zich ook dat
ze 's avonds les gaf aan de meisjes van de nijverheidsschool. Drie avonden in
Krimpen en één avond in Rotterdam. Ze moet er niet meer aan denken.
Mevrouw Hoogendoorn heeft altijd geleefd met het besef van het grote sociale
verschil tussen haar en haar klanten. Toch is ze met veel van die mensen bevriend
geraakt. Op haar vijfenzestigste verjaardag heeft ze een feest gegeven in het kasteel
van Rhoon waar zo'n 100 gasten/klanten/vriendinnen van haar waren. Toen de oude
heer van der Giessen overleed regelden zijn kinderen dat mevrouw Hoogendoorn in
het mooie huis op de werf in Krimpen vijf jaar lang een aantal kamers kon
bewonen, om mevrouw van der Giessen het idee te geven dat ze niet alleen was.
Als we mevrouw Hoogendoorn verlaten staan er alweer mensen voor de deur.
Mensen die haar komen helpen om een zending kleren naar Roemenië te sturen.
Janny van Berkel
Wim van den Bremen

ONBEKEND VOORWERP. WIE WEET WAT HET IS?
De hierbij geplaatste foto is van een onbekend voorwerp, dat ooit gevonden is
tijdens het jaren geleden uitgevoerd bodemonderzoek op of nabij het Sloteiland.
Van het voorwerp, dat binnen de expositie 'Merck toch hoe sterck' - Capelle in
verdediging' in een vitrine is tentoongesteld, is verder niets bekend. De heer KJ.
Timmerman was zo vriendelijk de foto mee te nemen naar 'Tussen kunst en
kitsch', maar ook de experts
daar konden niet vertellen
wat het voorstelt. Wie van de
lezers of leden weet het wel.
Reacties graag aan Hans
Bolkestein (tel. 4503839),
samensteller
van
de
bovengenoemde expositie, of
de redactie.
Paul Weyling
Onbekend voorwerp.
Foto: Jaap de Gier.
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CULTUURPROM 2004
Het startsein.
Capelle's grootste en belangrijkste monument, de meer dan 400 jaar oude
Dorpskerk aan de Kerklaan, was op zaterdag 11 september 2004 de plaats
waar het startsein werd gegeven voor de Cultuurprom 2004, de verzamelnaam voor de 34e Capelse Kunstmarkt, de 5e CultuurMarkt en de 18e
Open Monumentendag. Aan het programma werkten mee het blokfluitkwartet 'Armonioso' en Cees van der Slik, organist van de Dorpskerk.
De heer S.W. de Stigter, voorzitter van de Van Cappellen Stichting reikte aan
burgemeester Joke van Doorne het 1e exemplaar uit van een door historica dr.
Nelleke Manneke geschreven boekje over de geschiedenis van de 110 jaar oude
Stichting. Bijzonder was ook het spelen van een improvisatie op het lied 'Merck
toch hoe sterck', door Cees van der Slik op het jubilerende 100 jaar oude Van Damorgel. Heel toepasselijk, omdat de titel van het lied gekozen was als landelijk thema
van de Open Monumentendag 2004. Het startsein voor de dag voor culturele
activiteiten werd gegeven door burgemeester Van Doorne middels een eerste
penseelstreek op een doek, waarna aan de bezoekers van de Dorpskern werd
gevraagd het schilderij af te maken. Ook bij de CultuurMarkt op het Stadsplein en
bij het Historisch Museum aan de Bermweg werd de bezoekers gevraagd een
schilderij te maken. De drie schilderijen zullen worden aangeboden aan twee
Capelse verzorgingshuizen.
Expositie 'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdediging.
Op Open Monumentendag (OMD) 2004, 11 september om 12 uur, is in het
Historisch Museum de expositie 'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdediging'
gepresenteerd. Het was Maarten Visser, één van de oprichters van de HVC en zeer
betrokken bij de geschiedenis van gemeente, ambacht en Huis (Slot) te Capelle, die
de expositie opende. Visser plaatste, net als de burgemeester eerder
op die ochtend bij de Dorpskerk, de
eerste penseelstreek op een doek, waar
bezoekers van het museum in de loop
van de dag een waar kunstwerk van
maakten.
De interessante expositie, die is samengesteld door Hans Bolkestein en Jaap de
Gier, laat vooral veel zien over het
middeleeuwse kasteel van Capelle, maar
ook wordt het één en ander getoond over
latere verdedigingswer-

De heer S.W de Stigter overhandigt het
eerste exemplaar van het boekje over de
geschiedenis van de Van Cappellen
Stichting aan burgemeester J.J. van
Doorne. Foto: Jaap de Gier.
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ken, die in het Capelle van nu niet meer kunnen worden aangetroffen.
'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdediging' is t/m 7 mei 2005 te zien in het
Historisch Museum, gevestigd in het voormalig ketelhuis van het gemaal Jan Anne
Beijerinck, aan de Bermweg 13. Openingstijden iedere zaterdag van 13 tot 16 uur.

Open Monumentendag 2004
De I8e Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van het thema 'Merck toch hoe
sterck. Monumenten van verdediging'. Het evenement heeft, mede dankzij het redelijk
goede weer ca. 2220 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen er ca.
2250 mensen op bezoek kwamen. Het Dief- en duifhuisje met de expositie 'Zang en
Muziek à Capelle' was goed voor ca. 120 bezoekers, het Historisch Museum met de
expositie 'Merck toch hoe sterck Capelle in verdediging' ontving eenzelfde aantal. De
machinekamer van het gemaal Jan Anne Beijerinck werd door ca. 80 mensen bekeken.
De Dorpskerk ontving, inclusief de bezoekers van het orgelconcert aan het einde van de
dag, ca. 1250 mensen. De uitgezette fietsroute werd door ca. 100 mensen gereden.
Omdat om diverse redenen dit jaar maar één historisch schip kon varen, in plaats van
twee zoals in voorgaande jaren, moest een groot aantal mensen worden teleurgesteld.
Toch konden door het ene schip, de tijd van de rondvaarten werd ingekort, nog 500
mensen over de Hollandsche IJssel worden rondgevaren. In 2003 waren dat er ca. 600
met twee schepen, in 2002 ruim 900 met drie schepen.

Open Monumentendag 2005
De Open Monumentendag 2005 vindt plaats op zaterdag 10 september. Als thema is
gekozen voor 'Religie'. Dit is een voorlopige werktitel, naar een andere, geschiktere
naam wordt door de landelijke
Stichting Open Monumentendag nog
gezocht. De HYC zal aansluiten bij
het landelijk thema door naast de
Dorpskerk ook aandacht te besteden
aan de overige Capelse
kerkgebouwen, waarvan een aantal tot
de monumenten van de toekomst
behoort. In het Dief- en duifhuisje zal
een expositie over de Capelse kerken
worden ingericht. Het plan is verder
een Kerkepad langs de deelnemende
kerken te organiseren.
Pau/ Weyling

Maarten Visser zet de eerste penseelstreek I'an het schilderij, dar in de loop
I'an de dag door de bezoekers I'an het
Historisch Museum werd afgemaakt.
Foto: Jaap de Gier.
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PUBLIEKSFOLDER HISTORISCH ARCHIEF
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Sinds 1 januari 1977 wordt het Capelse historisch
archief tot en met het jaar 1948 in het
Gemeentearchief Rotterdam bewaard. In de jaren
tussen 1977 en 1982 werden de archiefbescheiden
geïnventariseerd en beter toegankelijk gemaakt
voor publiek gebruik. De inventarisatie, waaraan
een gedegen studie vooraf ging, was in juni 1982
gereed. Het resultaat van dit omvangrijke karwei is
bijeengebracht in twee boekwerken getiteld:
'Inventaris van de archieven van de gemeente
Capelle aan den Ijssel (1556-1949) en van de archivalia van de Hoge Heerlijkheid Capelle (13411808)'
door drs. H. ten Boom (archiefconservator), deel I
en deel 11.
Om het historische archief van Capelle aan den IJssel meer
bekendheid te geven werd in het kader van het project
'Regionaal Historische Samenwerking' (RHS) door het
Gemeentearchief Rotterdam een publieksfolder
samengesteld. De folder geeft een globaal overzicht van de in de studiezaal aan de
Hofdijk 651 in Rotterdam te raadplegen archieven en verzamelingen over het verleden
van de gemeente Capelle aan den IJssel en haar bewoners, maar bevat ook informatie
m.b.t. het adres, bereikbaarheid en openingstijden.
De eerste folder werd op vrijdag 5 november door de gemeentearchivaris van Rotterdam
en Capelle aan den IJssel, mevrouw drs. E.(Els).A.G. van den Bent, overhandigd aan
wethouder Aart Jan Moerkerke, die naast veiligheid, handhaving en communicatie,
onder andere ook externe betrekkingen en facilitaire diensten in zijn portefeuille heeft.
Bij de feestelijke overhandiging, die plaatsvond in de trouwzaal van het gemeentehuis
aan de Rivierweg, waren aanwezig: gemeentesecretaris Gerrit Kruijt, projectleider RHS
Hans Mathijssen, medewerkers van het Capelse archief en het gemeentearchief
Rotterdam, het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en
afgevaardigden van de Openbare Bibliotheek en het IJsselcollege.

De publieksfolder is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum op het gemeente
huis, de Openbare Bibliotheek, het
Historisch Museum aan de
Bermweg en bij het IJssel
college.
Paul Weyling

Els van den Bent overhandigt het
eerste exemplaar van publieksfolder aan wethouder Aart Jan
Moerkerke. Foto: Anke Portenge.
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DINSDAG 14 MEI 1940, GEVLUCHT NAAR CAPELLE
Op dinsdag 14 mei 1940 dwingen de Duitsers met een zwaar en misdadig
bombardement op Rotterdam de overgave van Nederland af. Het bombardement, de eerste bommen vallen om 13.20 uur op Kralingen, duurt
niet veel langer dan tien minuten, maar de gevolgen zijn desastreus. De
bommen en de daaropvolgende vuurzee, vagen het stadshart en grote
delen van Bergpolder, Kralingen, Liskwartier, Provenierswijk en het
Noorden volledig weg. Bijna 900 mensen vinden de dood, duizenden raken
zwaar of licht gewond. Vijfentwintigduizend woningen worden verwoest,
tachtigduizend mensen raken dakloos. Tienduizenden ontvluchten de
brandende stad. Over de Kralingseweg, Ringvaartweg en 's-Gravenweg
trekken ze in de richting van Capelle aan den IJssel. Het is een onafzienbare stoet van mensen lopend met fietsen, bakfietsen, kinderwagens en
handkarren, vaak beladen met het weinige dat ze nog uit hun huizen hebben kunnen redden. De stroom vluchtelingen houdt aan tot diep in de
nacht. Sommigen zijn op weg naar familie of kennissen, anderen op zoek
naar een dak boven het hoofd of om weg te zijn uit de omgeving van de
angstaanjagende alsmaar uitbreidende branden. Onder hen de toen 14
jarige Adriaan de Winter, die samen met zijn één jaar jongere broer Ben
in de loop van de avond van 14 mei in Capelle aan den IJssel onderdak
krijgt.
Waar en bij wie?
Burgemeester Joke van Doorne ontmoet Adriaan de Winter 63 jaar later, op 5 mei
2003 tijdens een symposium van het 'Nationaal Comité Herdenking Capitulatie
1945 Wageningen'. De burgemeester is bij dit symposium onder andere aanwezig
in haar functie van jurylid van de Paul Tensenprijs, een initiatief van de Paul
Tensen Stichting, die als doel heeft de belangen te behartigen van achtergestelde
jongeren. De prijs wordt tijdens het symposium, dat gevolgd wordt door een
herdenkingsdienst en het traditionele door prins Bernhard (*) afgenomen defilé van
oorlogsveteranen, uitgereikt. De Oud-rotterdammer en veteraan, nu inwoner van
het Noord-Limburgse Milsbeek, vertelt de burgemeester daar in Wageningen, na
het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 in Capelle aan den IJssel bij een
boer onderdak te hebben gekregen, maar geen idee te hebben waar en bij wie. Een
jaar later, kort voor het volgende symposium in 2004, weet de heer de Winter de
burgemeester meer te vertellen: "als ik goed ben ingelicht kwam ik terecht op de
Schollevaartseweg 13, bij een familie met de naam Molenaar. Ik was niet de
enige vluchteling".
(*) Het 60e defilé op 5 mei 2005 wordt er een zonder Prins Bernhard. Niemand anders

als hij was zo betrokken bij de oud-strijders. Ze hoorden bij elkaar. Wat zullen ze hem
missen. Wageningen zal voor hen daarom Wageningen niet meer zijn.

Schollevaartseweg 13, bij Molenaar.
De boerderij 'Nooitgedacht' waar Adriaan de Winter en zijn broer Ben op 14 mei
1940 onderdak werd geboden stond dus op de Schollevaartseweg 13. In 1940
woonden daar boer en veehandelaar Maarten Molenaar Pzn.(geb. 24-9-1882, N. a/d
IJ.) en zijn vrouw Wilhelmina Zeeuw (geb. 14-1-1887, C. a/d IJ.) met hun zoons
Jan (1919) en Maarten (1921). Dochter Agidia Alida (1915) was al voor
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de oorlog overleden. De oudste zoon Pieter (1913-1992), die als soldaat de oorlogsdagen in Haarlem en omgeving doorbracht, woonde toen met zijn vrouw
Adriana Cornelia Reijm (1914) vlakbij aan de Bermweg 502. De kinderen
Molenaar zijn evenals hun ouders overleden. Alleen Adriana, de vrouw van Pieter,
woont nog in Capelle. Zij kan echter niet veel vertellen over het verblijf van de
vluchtelingen op de boerderij van haar schoonouders: "Mijn man lag toen in dienst
in Haarlem. Om dicht bij hem te kunnen zijn logeerde ik lange tijd bij familie in de
Haarlemmermeel: Pas 14 dagen na het bombardement op Rotterdam kwamen we
terug in Capelle. Toen mijn man en ik op het station Delftse Poort in Rotterdam
aankwamen waren we heel erg onder de indruk van de verwoeste stad, ziek waren
we ervan. Van mijn schoonouders hoorden we van de vluchtelingen, die na het
bombardement op de boerderij hadden gebivakkeerd. Het waren er zoveel dat ze
niet allemaal konden blijven, een groot aantal moest worden doorgestuurd. De
mensen sliepen op stro in de schuur zo goed en zo kwaad als het ging. Binnen 14
dagen waren de meesten weer vertrokken. Twee oude dames zijn nog heel lang
gebleven en werden door mijn schoonmoeder verzorgd. De mensen, zo heb ik
begrepen, konden niet veel doen en liepen overdag een beetje heen en weer tussen
de boerderij en de Schenkel, waar ze eten gingen halen. Zich wassen deden ze in de
sloot, er was geen waterleiding of een andere wasgelegenheid. Eénmaal in de week
konden ze soep gaan eten bij boer Nell aan de Bermweg. Die deelde net zolang uit
tot de soep op was. Sommigen waren al snel weer teruggegaan naar Rotterdam of
gingen naar een ander adres. Bij ons eigen huis aan de Bermweg hebben
vluchtelingen op 14 mei nog geprobeerd in ons pakhuis te gaan slapen, buurman
Gijs Brink had ze echter weggestuurd omdat wij er niet waren"

De bij elkaar gezochte informatie werd door de burgemeester, samen met twee
foto's van de boerderij van de familie Molenaar, aan de heer De Winter toegestuurd. Op verzoek van de redactie vraagt de burgemeester in hetzelfde schrijven
of hij zijn belevenissen in de meidagen van 1940 voor de lezers van de HVCNieuwsbrief op wil schrijven. Een verzoek waar Adriaan de Winter graag aan
voldeed:
Onder dak in Capelle aan den IJssel.
"Laten wij het nostalgie noemen en daarmee bedoel ik herinneringen aan veel
wat vroeger werd beleefd en is opgeslagen in onze hoofdelijke computer, die wij

Boerderij
'Nooitgedacht' in
de jaren vijftig.
Foto:
L. Ouwendijk jr.
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aanduiden als hersenen. Bij mij is het uitbreken van de oorlog op vrijdag 10 mei 1940
een levensverhaal, dat altijd weer naar voren komt en blijft voortleven".
Het begon zo.
"In de vroege ochtend van bovengenoemde dag werden wij opgeschrikt door laag
overkomende vliegtuigen. In die tijd waren vliegtuigen geen alledaags beeld, een reden
waarom wij heel benieuwd waren. De vliegtuigen hadden van die lange dingen onder
hun vleugels, die de vorm hadden van heel grote sigaren. Watervliegtuigen waren het.
Voor die tijd onbekend en ook thans ook niet zo naar voren tredend. Deze vliegtuigen
met hakenkruisen op de staart landden op de Nieuwe Maas en omdat wij vlakbij aan de
Nieuwe Haven woonden, dichtbij het zo genoemde 'Witte Huis', spoedden wij ons naar
de Maaskant om dat alles nader te bezien. Zwaar bewapende soldaten werden
uitgeladen, waarbij een incident ontstond tussen een agent van politie en deze groep
Duitse soldaten. Helaas, er waren nog geen soldaten als verdedigers van ons land
aanwezig. De mariniers moesten nog komen, voorlopig was de enige 'verdediger', die
politieman met bobbyhelm en cape".
"Al gauw werd het ernst. Omdat er overal geschoten werd, gingen wij in de looppas
naar huis. Ons huis was een pracht object ter verdediging van de Maaskade en de
omliggende gebouwen. Vanaf ons platte dak schoten mariniers op Duitsers in de
richting van de Maasbruggen. Wij zagen soldaten kermend van pijn op straat liggen en
doodgaan, terwijl mijn moeder beddenlakens in repen scheurden om gewonden te
kunnen verbinden en verplegen".

"De nacht van vrijdag op zaterdag was letterlijk en figuurlijk een nachtmerrie en het
was nodig dat wij uit de vuurlinie zouden verdwijnen. Zaterdagmorgen heeft één van de
commandanten mijn vader gevraagd om met zijn jonge gezin te vertrekken. Wij
vertrokken daarna naar de Aegidiusstraat in Kralingen waar wij familie hadden. Zeer
kort nadat wij heelhuids het huis hadden verlaten heeft een Duitse bom, geworpen uit
een watervliegtuig, de bovenverdiepingen van ons huis in puin gegooid. Wij hadden
niets meer. Later zei mijn vader dat wij daardoor zo arm waren als een kerkrat.
Ondergebracht op een wat veiliger oord, overkwam ons het grote bombardement op
Rotterdam van dinsdag 14 mei om ongeveer 13.30. De huizen schudden op de
grondvesten door brisantbommen om daarna met brandbommen te worden bestookt,
zodat alles brandde als een fakkel, het was een inferno" .

"Wij vluchtten de huizen uit en omdat onze gezinsleden gespreid waren ondergebracht,
waren wij vanaf dat moment ouderloos. Mijn broertje en ik in de leeftijd van
respectievelijk 13 en 14 jaar liepen door een straat waar aan beide zijden de vlammen
uit de huizen loeiden. Toch vonden wij, angstig als wij waren, onze weg naar een wat
rustige omgeving waar we werden opgevangen door hulpverleners" .

"Na heel wat lopen, tussen en met vluchtende mensen en begeleid door wat mensen van
waarschijnlijk het 'Rode Kruis', maar ook door kloosterlingen, die mensen
ondersteunden en gewonden verpleegden, kwamen wij buiten de gevarenzone.
Uiteindelijk kwamen wij laat in de vooravond aan in Capelle aan den IJssel en werden
ondergebracht in een boerenschuur. Ik kan mij niet meer herinneren of wij tijdens de
vlucht van enig voedsel werden voorzien. De boer had stro aan
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beide zijden van de schuur gelegd, zodat de vluchtelingen daarop konden rusten. In
de late avond zagen wij van daaruit de stad zeer fel branden. Afgezien van de
hevigheid en de grote vuurgloed voelden wij als nog erger het gemis van onze
ouders. Niemand kon ons iets zeggen en wij vroegen ons af of zij nog leefden. In
spanning en verdriet werden wij gerustgesteld door de boer en boerin en hun
kinderen, die ons evenals de andere vluchtelingen van eten hebben voorzien. Er
werden briefjes op de deuren van de stal gehangen, waarop alle namen te lezen
stonden van hen die daar verbleven en naar ik nader vernam, werd dar overal
gedaan om enig zicht te krijgen op wie er waren en voor hen die elkaar zochten" .
"Ik meen dat na 14 dagen de hereniging tussen ons en onze ouders heeft plaatsgevonden. Gelukkig was niemand gewond of gedood, juist omdar de berichten
vermeldden dar heel wat Rotterdammers waren omgekomen. Wij hadden geen huis
meer en geen bezittingen, anders dan dat wij aanhadden. Er begon een harde tijd
voor mijn vader en moeder. Een nieuw onderkomen vinden, huisraad bijeen
bedelen en wat dekens, potten en pannen, zo was voor ons en velen het begin van
een oorlog die 5 jaar zou duren" .
Tot op de 58ste bevrijdingsviering in Wageningen - waar ik burgemeester J.J. van
Doorne ontmoette - wist ik niet waar wij toentertijd waren opgevangen. De naam
van de boer was onbekend en er was ook geen adres. Alhoewel ik door de jaren
heen veel gedacht heb aan die tijd en toch wel pogingen ondernam om iets te
achterhalen, ben ik na 5 mei 2002 extra aan de slag gegaan om licht te brengen in
die duistere tijd. In oude aantekeningen van mijn vader vond ik bij toeval een naam
en adres. Het was meer een krabbeltje dan een echte notitie en daar ben ik op
ingegaan. De familie Molenaar, woonachtig aan de Schollevaartseweg in Capelle
aan den IJssel, daar was het waar wij vriendelijk en begripvol zijn ondergebracht
in die begintijd van oorlog en geweld. Ik kan niet meer vertolken hoe wij precies
hebben gehandeld in die - ongeveer 14 dagen - van verblijf bij de familie Molenaar.
Wel dat de spanning over het gemis van gezinsleden en speciaal vader en moeder
heel groot was. Telkens maar weer vragen en kijken en wachten. De chaos was
groot en daarom geen gemakkelijk karwei om families bij elkaar te brengen. Hier
zijn trauma's ontstaan zoals dar bij vele mensen gebeurde. Al die verschrikkelijke
ervaringen bij mensen en vooral bij kinderen zijn veel te laar onderkend en voor
velen te laat om er iets aan en mee te doen".
"Het is begrijpelijk dar in
zo'n hectische tijd en
gebeurtenissen met vreselijke gevolgen, veel
verloren is gegaan. Het
was toen een begin, terwijl wat daarna

Een winters plaatje van de
boerderij 'Nooitgedacht',
Schollevaartseweg 13.
Foto: L. Ouwendijk jr.
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geschiedde aan oorlog en geweld - inclusief concentratiekamp - veel heeft
nagelaten aan trauma's, die het verdere leven zeker niet veraangenaamden.
Mogelijk heb ik hiermee aan Uw verwek voldaan en wens U veel succes.
A. Th. De Winter. Milsbeek 2004
De boerderij 'Nooitgedacht
Helaas kan Adriaan de Winter de boerderij 'Nooitgedacht' niet meer bezoeken en er
samen met de familie Molenaar herinneringen ophalen' aan die twee weken na het
bombardement van 14 mei' 40. De boerderij is, om plaats te maken voor de woningen
van het Ringvaartpark, rond 1992 gesloopt en Maarten, zijn vrouw Wilhelmina en hun
kinderen leven niet meer. Maarten Molenaar huurde de boerderij van ene Van Vliet, die
de boerderij in 1951 verkocht aan de in Overschie door onteigening verdreven L.
Ouwendijk sr. Tot 1962 werkten Ouwendijk samen met zijn zoon op de boerderij, een
melkveebedrijf met ongeveer 25 koeien, waar tot dan nog met de hand werd gemolken.
De gemeente Capelle aan den IJssel, die de bij de boerderij behorende grond nodig had
voor de nieuwe wijk Schollevaar, was toen al enige tijd bezig met een onteigeningsprocedure, die in 1972 werd afgerond. In 1982 was het zover dat boer L. Ouwendijk jr.
en zijn vrouw het 'boeren' aan de Schollevaartseweg 13 definitief moesten staken. De
melkkoeien hadden twee jaar eerder al het veld geruimd. Nog bijna tien jaar hebben ze
er gewoond. Kort na hun verhuizing is de boerderij gesloopt. Weg de ruim 110 jaar oude
boerderij, weg vee, weg zwaluwen, weg schitterende oud kastanjebomen, weg idyllisch
plekje.
Paul Weyling
De heer A.Th. de Winter heeft onder pseudoniem AadvandenRottedamme zijn oorlogservaringen opgetekend in een boek getiteld 'Brief aan een psycholoog" (ISBN 90-5750-0558).
Een tweede boekje van de heer de Winter, getiteld 'Toen 1940/45 EN 2005 NU', bevat 15
Nederlandstalige gedichtjes over oorlog en geweld volgens een Japanse dichtvorm genaamd
Haiku. Een Haiku is opgebouwd door drie regels. De eerste en derde regel bevatten vijf
lettergrepen. Beide zijn uitgegeven bij Tandem Felix, Ubbergen. De opbrengst van het tweede
boekje, prijs € 2,50, is bestemd voor een fonds om geallieerde veteranen, in de gelegenheid
te stellen de 60e herdenking in Wageningen bij te wonen.

HISTORISCHE VERHALEN
GEBUNDELD
Veertien historische verhalen van Paul Weyling,
die de laatste jaren in de HVC-Nieuwsbrieven
werden gepubliceerd, zijn door AVW Vakpers
BV gebundeld in een boekje getiteld: Capelse
Historie 'Vroeger hoort erbij' .(ISBN 90-7621712-2) Het boekje is verkrijgbaar in het Historisch
Museum en bij de boekhandel. Prijs € 9,95.
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EXPOSITIE 'FEEST'
FEESTELIJK AFGESLOTEN
Onder regie van samensteller Frans van
Es is op zaterdag 4 september de
expositie 'Feest' bijzonder feestelijk
afgesloten. Ter verhoging van de
feestvreugde werd aan iedere bezoeker,
lid of geen lid, een portie poffertjes
aangeboden, die vanwege het prachtige
weer buiten in het zonnetje konden
worden verorberd.
Feestelijk was ook de aanwezigheid van
Carolien van Leeuwen, Miss IJssel- en
Lekstreek 1978, die net als in 1978 bij de
Capelse Kermis en andere evenementen in
Capelle op charmante wijze een aantal
representatieve taken op zich nam. Eén van
die taken was de prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd voor de jeugd. Ruim 250
kleurplaten, een tekening van de populaire
Bassie en Adriaan (of zijn het Peppi en
Kokki) op de Capelse Kermis, werden via
Anneloes Bisschop luidt samen met
het museum, het CIC in de Openbare
Carolien van Leeuwen de bel van de
Bibliotheek en het Informatiecentrum in het
carrousel, het signaal dat 'Feest' is
Gemeentehuis verspreid. Winnaar werd de
afgelopen. Foto: verzameling Ger
zesjarige Anneloes Bisschop. Zij mocht uit
Mulder.
handen van Carolien een grote
pluche kermismuis in ontvangst nemen. Om precies 16 uur luidden Carolien en
Anneloes, de laatste gezeten op een echt carrouselpaard, de bel van de carrousel. Geen
bel voor de volgende of laatste ronde dit keer, maar een signaal dat 'Feest' was
afgelopen. Ruim 400 mensen brachten tussen 24 april en 4 september 2004 een bezoek
aan de bijzondere en kleurrijke expositie. 'Feest' mag daarom zeker als geslaagd worden
beschouwd.
Pau/ Weyling

ALGEMENE LEDENVERGADERING
EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 30
maart 2005. Vooruitlopend op de agenda, die zal worden gepubliceerd in de eerste
HVC-Nieuwsbrief van 2005, wil het bestuur u laten weten dat op deze vergadering
het Huishoudelijk Reglement aan u ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Het
nieuwe, 2e concept zal vanaf I maart 2005 te verkrijgen zijn. Het concept kan ook
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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COMPUTERGENEALOGEN BUNDELEN KRACHTEN BIJ
PUBLICATIE ADRESSEN
De afdeling Computergenealogie
van de Nederlandse
Genealogische Vereniging
(NGV) is op redactioneel en
webmastersniveau een samen
werking aangegaan met de websites 'Heemkundige en Oudheidkundige
Verenigingen' van Edwin Hamelink en Sandra Muys en 'archieven.nl' van Eric de
Ree van De Ree archiefsystemen. Het resultaat daarvan, een data· base met ruim
750 heem-, oudheid-, geschiedkundige en historische verenigingen is te vinden
onder de knop 'Historische verenigingen' op de website van de afdeling
Computergenealogie
http: //computergenealogie.ngv.nl.
De reden is dat de vorig jaar vernieuwde website van de computergenealogen
problemen ondervond bij het actueel en compleet houden van haar webpagina met
gegevens van oudheid-, heem-, geschiedkundige en (cultuur-) historische
verenigingen. "Die informatie is belangrijk voor onze website. Mensen komen daar
zoeken en hebben behoefte aan lokale en regionale contacten, zeker wanneer men
wat meer over de lokale of regionale geschiedenis wil weten. "Dit soort
verenigingen zijn daarvoor dé bron", zegt Ton te Meij, voorzitter van de NGV,
afdeling Computergenealogie. Het bijhouden van de juiste adressen en linken is
inderdaad geen gemakkelijke opdracht aangezien de historische en heemkundige
kringen niet scheutig zijn met het verstrekken van de juiste informatie.
De informatie die de computergenealogen willen hebben is op verschillende
websites wel aanwezig, maar over het algemeen niet compleet, nog afgezien van
het feit dat iedere website worstelt met het actualiteitsprobleem. "Indien een vereniging van secretaris wisselt zijn dit soort websites blijkbaar niet de eerste die
daarover worden geïnformeerd. Door een samenwerking aan te gaan is de kans in
ieder geval groter dat een van de partijen die informatie wel krijgt, en deze nu met
de andere partners uitwisselt" voegt webmaster Eric Strunk hieraan toe.
Over de NGV afdeling Computergenealogie
De NGV, afdeling Computergenealogie wil de individuele genealoog ten dienste
zijn bij genealogisch onderzoek en bevordert dit d.m.v. de mogelijkheden die de
automatisering biedt. Naast het tijdschrift 'GensData', ontwikkelt zij programmatuur, bevordert het de geautomatiseerde ontsluiting van genealogische
bronnen, biedt of verwijst naar geautomatiseerde genealogische bestanden, geeft
voorlichting en cursussen over het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het
onderzoek naar en het vastleggen van genealogische gegevens. Regelmatig worden
afdelingsbijeenkomsten en landelijke genealogische computerdagen georganiseerd.

Secretariaat NGV-CG,
Dorpsstraat 143, 3751 EP Bunschoten of
secretaris@computergenealogie.nl
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
VAN PALEIS HET LOO
Woensdag 29 september 2004 hebben de
vrijwilligers van de
HVC een bezoek
gebracht aan Nationaal
Museum Paleis het Loo
in Apeldoorn. Het
uitstapje had voor de
dames, die zich al vele
maanden bezighouden
met het restaureren
van de gordijnen van
de regentenkamer in de
Van
Cappellenstichting, nog
een extra verrassing.

Wij, de restauratieploeg De HVC-vrijwilligers op de trappen van het paleis. Voor het
van de regentenkamerbezoek werd in Hoenderloo gedineerd.
gordijnen,
mochten
Foto: Cees van Yperen.
samen met
Trudy
Langenveld- van Lith een bezoek brengen aan de restauratieafdeling van Nationaal
Museum Paleis het Loo in Apeldoorn. Trudy, die leiding geeft aan onze
restauratieploeg, heeft daar vele jaren gewerkt.
Alie Buys: "Het atelier was indrukwekkend. Zo knap, hoe ze zo'n versleten bankje
restaureren waar ooit de koningin op gezeten heeft. We hebben de foto's gezien van
de verschillende fases van het werk en dan zie je zo' n bankje later in één van de
kamers van het paleis staan. Toen we binnenkwamen zagen we allereerst een wit
tafelkleed uitgespreid op een geblokt zeil. Het wordt eerst met de
hand gewassen en dan
wordt het nat op het zeil
gelegd. Met behulp van
de lijnen op het zeil
wordt het tafelkleed recht
gelegd, plat gestreken
met een velfroller en zo
kan het dan drogen
zonder verdere hulpmiddelen, zelfs een strijk-

Eén van de gordijnen van
de Val/ Cappellenstichting
met naaigerei.
Foto: Paul Weyling.
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ijzer hoeft er niet meer aan te pas te komen. Het resultaat is een zacht kleed zonder
kreukels" .
In het atelier lag een Chinees kleed, gerestaureerd met kleine stukjes tule. Wij doen
dat op dezelfde manier, dat is op de hierbij geplaatste foto te zien. Er wordt zo
weinig mogelijk tule gebruikt omdat er anders teveel stof aan blijft hangen. Zo leren
we veel nieuwe dingen, we hebben met elkaar een leuke band en je geniet ervan als
je de dingen onder je handen op ziet knappen. Alie Buys: "Ik heb steeds gedacht;
waarom worden er voor de regentenkamer geen nieuwe gordijnen gemaakt. Maar
nu ik op het Loo de waarde heb gezien en hoe men daar met oude meubels en
gordijnen omgaat, snap ik het beter.
De restauratieploeg bestaat uit Alie Buys, Jenny Charles, Miep Hordijk, José
Klaassen en Miep van der Wijngaard.
José Klaassen

TIEN EEUWEN TUSSEN LEK EN IJSSEL,
EEN PRACHTIG BOEK
.
Henk Povée, Capellenaar en lid van onze vereniging, heeft een prachtig boek
geschreven over de geschiedenis van de Lopiker- en Krimpenerwaard met als
titel 'Tien eeuwen tussen Lek en IJssel'. Het bijzonder fraai uitgevoerde en rijk
geïllustreerde boek is beslist ook voor leden van de HVC interessant. Dit
omdat Capelle aan den Ijssel altijd historisch sterk met de Krimpenerwaard
verbonden is geweest.
De schrijver verhaalt op vlotte wijze in twaalf overzichtelijke thematische
hoofdstukken over het roerige verleden van de streek tussen Lek en IJssel. In het
gebied hebben gebeurtenissen plaatsgevonden, die verstrekkende gevolgen hebben
gehad voor de loop van onze vaderlandse geschiedenis. De strijd tussen de Hoeken
en Kabeljauwen kreeg er een beslissende wending en de Utrechtse bisschoppen
verloren er hun wereldlijke macht. De Watergeuzen wisten hier het verzet tegen de
Spanjaarden verder aan te wakkeren en de aanhouding van Prinses Wilhelmina bij
de Goejanverwellesluis leidde tot een militaire strafexpeditie vanuit Pruisen. Aan de
orde komen onder andere ook de heren die het in het gebied voor het zeggen
hadden, de rampen die het trof, de oorlogen die er woedden, de geloven die er
werden beleden en bestreden en de dijken die er veelvuldig bezweken. Ooit was
bijna elke boer in de streek hennepkweker (met een heel ander doel dan
tegenwoordig), werden hier heksen verbrand en homoseksuelen opgehangen,
wemelde het in de Lek van de zalmen en was het in Schoonhoven officieel tien
dagen later dan in Lopik. Allemaal boeiende, verrassende en soms
verbazingwekkende verhalen
Het boek is kortom één bron van informatie, een aanrader voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze streekgeschiedenis. Aanbevolen!
Henk Povée, 'Tien eeuwen tussen Lek en lissel' (ISBN 90-6868 378 0). Uitgeverij Thoth
Bussum. Verkrijgbaar in de boekhandel: prijs € 29,90.

Paul Weyling
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GEMEENTELIJKE MONUMENTENBELEID
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel heeft op 19 oktober 2004 besloten om de panden, die staan op de
conceptlijst 'Inventarisatie Capelle aan den IJssel Deel 1 Selectie, maart 2004'
aan te wijzen als beschermde gemeentelijke monumenten. Dit met
uitzondering van de schuur en hooiberg bij de Johannahoeve,
's Gravenweg 347. Alle eigenaren hebben de gelegenheid gehad hun zienswijzen kenbaar te maken. De ingediende zienswijzen zijn gewogen door de
gemeentelijke afdeling Stedelijke Ontwikkeling en de Monumentencommissie,
waarin de HVC is vertegenwoordigd door Paul Weyling als lid en Wim van
den Bremen als plaatsvervangend lid. De monumenteneigenaren zijn op 21
oktober 2004 per brief van de aanwijzing op de hoogte gesteld. Het bestuur
van de HVC en heel veel Capellenaren zijn zeer ingenomen met de
gemeentelijke monumentenlijst, waarvoor het college van B&W, wethouder
Wim de Bruin in het bijzonder, zich sinds haar aantreden in 2002 voortvarend
heeft ingezet.
Het begin: de 'Vereniging tot Behoud van Oud-Capelle'.
Op 27 februari 1980, bijna 25 jaar geleden, werd tijdens de oprichtingsvergadering
van de 'Vereniging tot Behoud van Oud-Capelle (VOC)' voor het eerst serieus over
een gemeentelijke monumentenlijst gesproken. Aanleiding was de dreigende sloop
van het uit 1870 stammende poldergemaal aan de Plantsoenstraat.

Het in 1983 gesloopte uit 1870 stammend poldergemaal aan de Plantsoenstraat.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.
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Al meteen in de eerste algemene ledenvergadering werd besloten actie te gaan
voeren voor het behoud van het oude gemaal. Het gemaal, aldus de bezorgde VOCleden, mocht niet hetzelfde lot ondergaan als het in 1968 door de gemeente Capelle
gesloopte koetshuis uit 1738, dat ooit behoorde bij het uit 1616 stammende en in
1798 verdwenen laatste 'Slot van Capelle'. Alle acties ten spijt heeft de VOC de
sloop van het in ijsselsteentjes opgetrokken oorspronkelijke stoomgemaal - volgens
Bond Heemschut en de Rijksdienst van Monumentenzorg van grote
cultuurhistorische waarde - niet kunnen voorkomen. De gemeenteraad stemde in
1983 tot teleurstelling van velen vóór de sloop van het dan 113 jaar oude gemaal.
Alleen vier leden van D'66 en vier leden van de PvdA waren tegen.
De inventarisatie van de VOC en HVC.
Het tweede doel waaraan de VOC, voorganger van de HVC, ging werken was
het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Omdat zo'n lijst in
Capelle ontbreekt zijn protesten tegen sloop van historische en beeldbepalende
panden tot nu toe zonder succes geweest. Een projectgroep, bestaande uit de
heren H.G. Gerritsen, S. Gruteke, J.D. Luyten, A. van de Par, M. Visser en
mevrouw Ev. A. Obbes, voltooide in november 1983 de beschrijving van de panden aan de Nijverheidstraat, Ketensedijk, Dorpsstraat en Groenedijk. De volgende fase van het inventarisatieproject - 's-Gravenweg, Klaas Klinkertweg en
Stations buurt - werd in november 1984 afgerond door dezelfde projectgroep,
echter zonder de heren Gruteke en Van de Par, maar met de heren A.H. Bos, P.

Gemeentelijk monument, 's-Gravenweg 180. Foto: DSL.
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van Garneren en J. Oudshoorn. De gemeente nam kennis van de inventarisatie, maar de
belangstelling ervoor was minder dan minimaal. Gebrek aan vrijwilligers zorgde er
verder voor dat het vervolg van de inventarisatie in het slop raakte. Al voor de
oprichting van de HVC op 18 maart 1987 lag het beschrijven en beoordelen van de
overige meer dan 40 jaar oude gebouwen in Capelle stil. Pas in 2000 werd het
inventariseren door de HVC-vrijwilligers El. Bouman, A. de Bruijn en H.G. Gerritsen
weer opgepakt. Geïnventariseerd werden in dat jaar de Kanaalweg, Capelseweg en
Goudenregenstraat, terwijl met de Kerklaan een begin werd gemaakt. Tot een
afrondende rapportage kwam het echter om diverse redenen niet.

Is 'Capelle 2020' of Dorpstraat 156 de omslag in het denken?
"Het cultureel historisch elfgoed, panden en gebieden zoals het
Beijerinckgemaal, de Dorpsstraat, de Oude Plaats en de 's-Gravenweg worden
gekoesterd als parels. De samenhang van dit elf goed binnen Middelwatering en
Schenkel en met andere Capelse wijken is versterkt" en "Bij de IJssel- de oorsprong van de stad - leeft het verleden van Capelle nog volop; de stad houdt
haar cultureel erfgoed in goede conditie". Dit alles staat te lezen in de
'Strategische visie Capelle 2020'. Ondanks alle goede voornemens in dit stadswerkplan (vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 en 4 juli 2000) m.b.t.
"gebieden zoals de Dorpsstraat" is het toch zover gekomen dat in het najaar van 2000
een beeldbepalend pand in de 'gekoesterde' oude dorpskern werd gesloopt. Het gaat
om Dorpsstraat 156/156a, een pand dat bij de in venta-

Gemeentelijk monument. Dorpsstraat 158. Foto: DSL.
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risatie van de VOC in 1983 vanwege plaatselijke en beeldbepalende waarde is
beoordeeld als onvervangbaar. De HVC en Vereniging Oude Kern (VOK) hebben in
gesprekken met de gemeente, wethouder A. Oster (VVD) en eigenaar A. Schols de
sloop van het uit 1872 stammende pand niet kunnen voorkomen. De wethouder deelde
aan de HVC en VOK mee dat de gemeente geen wettelijke mogelijkheden had om het
pand te behouden. De toezeggingen om met het ontwerp rekening te houden met de
omgeving en het historische karakter van dit stukje Dorpsstraat, bleken niet veel waard.
De vervangende nieuwbouw - een te hoog, dominant en kolossaal pand - past qua
schaal, maat en geleding beslist niet tussen het overige culturele erfgoed aan de
Dorpsstraat. Het ongenoegen van de directe omgeving en bij heel veel betrokken
Capellenaren is groot. De roep om een gemeentelijke monumentenlijst en een
aanwijzing tot beschermd(e) dorpsgezicht (en) is buiten de HVC nog niet eerder zo
groot geweest.

De gemeentelijke monumentenlijst.
Het huidige college van burgemeester en wethouders besloot kort na haar aantreden in
2002 een gemeentelijke monumentenzorg te introduceren. Het college wil de voor
Capelle belangrijke monumenten behouden en vindt net als de HVC en veel Capelse
burgers, dat karakteristieke panden en gezichten in Capelle bewaard moeten blijven.
Nog ruim voor de zomer van 2003 werd aan Stichting Dorp, Stad & Land (DSL)
opdracht gegeven alle waardevolle objecten en gebieden in beeld te brengen. Bij de
inventarisatie wordt gebruik gemaakt van het MIP-Capelle aan den IJssel (Monumenten
Inventarisatie Project, Provincie

Gemeentelijk monument. Moriakerk, Doormanstraat 12. Foto: DSL.
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Zuid-Holland, 1988-1991). Naast de 30 waardevolle objecten in Capelle uit de
periode 1800-1945 van het MIP worden door de HVC de inventarisaties van 1983
en 1984 van voorganger VOC ingebracht. Daarnaast zijn objecten voorgedragen
door DSL en het HVC-lid uit de ingestelde klankbordgroep, die op maandag 23
juni 2003 door wethouder Wim de Bruin werd geïnstalleerd. Een belangrijke
ontwikkeling in het hele proces was het vaststellen van de monumentenverordening
en de verordening op de monumentencommissie in de raadsvergadering van 15
december 2003.
Circa 155 objecten worden genomineerd. De nominatie wordt gevolgd door een
waardering en een selectie, waaruit de meest waardevolle objecten moeten worden
gekozen. In maart 2004 is de beoordeling afgerond, waarna een lijst kan worden
samengesteld met 40 hoog gewaardeerde objecten en complexen. Uiteindelijk
worden alle 40 objecten als gemeentelijke monument geselecteerd. Daarnaast is er
sprake van 41 overige waardevolle objecten, die kunnen worden opgevat als een
soort reserve van de voor de gemeentelijke monumentenlijst geselecteerde
waardevolle objecten. Verder worden drie beoogde beschermde gebieden
voorgesteld. De selecties werden vastgesteld in samenwerking met de
klankbordgroep, die bestond uit de Capelse ambtenaren Th. van den Dool en C.
Schaap, de heren P. den Hertog en M. Verweij van DSL, fotograaf Han van Senus
en Paul Weyling namens de HVC.
De benoeming van de leden van de monumentencommissie heeft in de gemeen-

Gemeentelijk monument. Kerk/aan 9. Foto: DSL.
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teraadsvergadering van 29 juni 2004 plaatsgevonden. Namens de
Welstandscommissie is dit ir. E. van Dreven, namens de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel Paul Weyling en als onafhankelijke deskundige tevens
voorzitter, ing. P.T. den Hertog. De vergaderingen van de monumentencommissie,
die in principe openbaar zijn, worden aangekondigd op de informatiepagina van de
gemeente.
Op de 6e september 2004 komt de 'verordening stimulering instandhouding
monumentenbeleid' in de gemeenteraad 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 objecten geïnformeerd en werden deze in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. De ingediende zienswijzen
zijn gewogen door de gemeentelijke afdeling Stedelijke Ontwikkeling en de
Monumentencommissie.
De gemeentelijke monumenten.
Dinsdag 19 oktober 2004 maakt het college van burgemeester en wethouders, op
grond van het bepaalde in artikel 2 van de Monumentenverordening Capelle aan
den IJssel heeft besloten tot het aanwijzen van de navolgende adressen als
beschermd gemeentelijk monument:

Gemeentelijk monument. 's-Gravenweg 99. Foto: DSL.

HVC Nieuwsbrief winter 2004 pagina 109

ADRES
OORSPRONKELIJK FUNCTIE
01 Bermweg 125
boerderij
02 Bermweg 290
kaaspakhuis
03 Bermweg 292
woonhuis
04 Binnenhof 22
2 daggelderswoningen
v/h Kerklaan
van de Van Cappellen
15 en 17
Stichting
05 Capelseweg 43 en 45
woonhuizen
06 Doormanstraat 12
kerk
07 Dorpsstraat 151 v/h 89
kantoor scheepswerf A. Vuyk
08 Dorpsstraat 209
woonhuis
09 Dorpsstraat 56
woonhuis met garage
10 Dorpsstraat 148
café
11 Dorpsstraat 150
woonhuis/slagerij
12 Dorpsstraat 158
woonhuis/raadhuis
13 Dorpsstraat 162
woonhuis/slagerij
14 Dorpsstraat 166
woonhuis/boerderij/werkplaats
15 Dorpsstraat 168
woonhuis
16 Dorpsstraat 176
woonhuis
17 Dorpsstraat 178
boerderij
18 Emmastraat 1,5 en 7
3 woonhuizen
19 Emmastraat 2 en 4
2 woonhuizen
20 's-Gravenweg 99
woonhuis/schuur
21 's-Gravenweg 141
boerderij
22 's-Gravenweg
3 daggelderswoningen
313.315.317
23 's-Gravenweg bij 325
wagenschuur/stal
24 's-Gravenweg 343
woonhuis
25 's-Gravenweg 347
boerderij
26 's-Gravenweg 355
boerderij
27 's-Gravenweg 359
woonhuis
28 's-Gravenweg 180
dokterswoning
met praktijk en koetshuis
29 's-Gravenweg
boerderij met koetshuis
358 en 358a
30 Julianastraat 1 tot 9
woonhuizen
31 Kerklaan 1
woonhuis
32 Kerklaan 9
woonhuis
33 Kerklaan 13
dokterswoning met praktijk
34 Kerklaan 6
ambtswoning met koetshuis
35 Kerklaan 10
woonhuis
36 Nijverheidstraat
begraafplaats
(oorlogsmonument)
37 Plantsoenstraat 1 en 3
woonhuizen
met winkel en werkplaats
38 Raadhuisstraat 11
woonhuis
met garage/werkplaats
39 Raadhuisstraat 2 tot 8
woonhuizen
40 De Ruyterstraat 19
woonhuis
HVC Nieuwsbrief winter 2004 pagina 110

HUIDIGE FUNCTIE
boerderij
bedrijfsruimte
woonhuis
woonhuis
woonhuizen
Moriakerk
kantoor
woonhuis
woonhuis met garage
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis (Schouthuis)
woonhuis
woonhuis/bedrijfsruimte
3 woonhuizen
2 woonhuizen
woonhuis/schuur
boerderij
3 woonhuizen
schuur
woonhuis
restaurant (Johannahoeve)
boerderij (Capellehoeve)
woonhuis
woonhuis met koetshuis
woonhuizen met koetshuis
woonhuizen
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis met koetshuis
woonhuis
begraafplaats
woonhuizen
woonhuis met garage
woonhuizen
woonhuis

De aangewezen 40 gemeentelijke monumenten (zie boven), maar ook de 17
rijksmonumenten en het provinciale monument (zie voor beide HVC-Nieuwsbrief
jrg.17,nr.2,blz.34) zullen binnen afzienbare tijd herkenbaar zijn door middel van een
monumentenschildje. Het college heeft in november het ontwerp vastgesteld. Deze
schildjes zullen dit jaar nog worden aangeschaft en binnen afzienbare tijd aan de
monumenteneigenaren worden uitgereikt.
Het jaar 2004 is voor de bescherming en toekomst van de Capelse monumenten een
belangrijk jaar geweest. Bijna 25 jaar nadat bij de oprichting van de 'Vereniging tot
Behoud van Oud-Capelle (VOC)' voor het eerst over een gemeentelijke monumentenlijst
werd gesproken is deze een feit. Een feit waarmee het huidige gemeentebestuur van
Capelle aan den IJssel geschiedenis schreef.

Pau/ Wey/ing

SINTERKLAAS IN HET MUSEUM
De familie Deelen maakte in november 2001 Sinterklaas attent op de aanwezigheid van een Historisch Museum aan de Bermweg. Sinterklaas, geïnteresseerd in de geschiedenis van Capelle aan den IJssel bracht daarna
enthousiast elk jaar op de zaterdag voor zijn verjaardag, een bezoek aan het
museum. In de eerste plaats kwam hij natuurlijk voor de kinderen, maar tussen
de bedrijven door waagde hij ook een oogje op de expositie.
Dit jaar kwamen Sint en zijn Pieten op zaterdag 27 november. Rond drie uur stapten ze
binnen, opgewacht door zo'n vijftig mensen, waaronder de HVC-voorzitter en veel
kinderen met hun ouders of grootouders. Voor de kinderen had de Sint een presentje bij
zich. Jaap de Gier maakte een heleboel foto's van het bezoek van de Sint, die hoogst
verbaasd was dat in Capelle ooit een Middeleeuws kasteel heeft gestaan. De expositie
'Merck toch hoe sterck Capelle in verdediging' kreeg alle lof toegezwaaid. Eind
november volgend jaar komt de Sint weer naar het museum, niet alleen voor de
kinderen, maar ook om alle stoomboten te bekijken, die op de expositie 'Verdwenen
scheepshellingen' zullen worden getoond. Sint heeft, zoals bekend, iets met stoomboten
en wil graag weten of het type schip dat hij al jaren gebruikt ook op scheepswerven in
Capelle aan den IJssel is
gebouwd.

De foto's van het bezoek van
Sinterklaas kunnen in het museum
worden bekeken en nabesteld. De
kosten zijn € 0,50 per stuk.
Paul Weyling

Sint en Piet met een jeugdige
bezoeker van het museum.
Foto: Jaap de Gier.
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Inclusief deze uitgave, zijn in het afgelopen jaar vier HVC-Nieuwsbrieven
verschenen met in totaal 112 pagina's verenigingsnieuws, herinneringen en
geschiedenissen.
Zonder anderen tekort te willen doen wil ik allereerst mijn dank uitspreken aan Janny
van Berkel- Otterspeer en Wim van den Bremen. Samen verzorgen ze in deze editie
alweer de 12 aflevering van' Janny van Berkel ontmoet. .. '. Een gewaardeerde serie die,
zo blijkt uit de vele reacties, door velen met grote interesse wordt gelezen en daarbij
vele herinneringen oproept. Ik hoop dat jullie nog lange tijd met' Janny van Berkel
ontmoet. .. ' door willen gaan. Dank!
Ook andere betrokken HYC-leden hebben in 2004 hun steentje aan de HVCNieuwsbrieven bijgedragen, te weten: Adri den Boer, Hans Bolkestein, Anneke van den
Bremen, Melle Beugeling, José Klaassen, Wil van Kooij-Seinstra, Cor van Maanen, Ger
Mulder en Herman Stolk. Jaap de Gier is de man, die werkelijk bij ieder nummer
betrokken is geweest door voor de benodigde foto's te zorgen en te adviseren m.b.t. de
Nederlandse taal. Henk Nijman verzorgde zoals altijd veel van het digitale fotowerk.
Arie van Wijngaarden en Annet Kool, van onze huisdrukker AVW-Vakpers, zorgden
ieder kwartaal weer voor een correcte afwerking van de HYC-Nieuwsbrief.
Namens alle leden, hartelijk dank voor jullie bijdrage(n) en inzet in 2004. Ook dank aan
alle vrijwilligers die de nieuwsbrieven verzendklaar maakten en de bezorging
verzorgden.

Paul Weyling
Zicht op een winterse Dorpskerk,
gezien vanuit het oosten. rond 1980.
Aquarel: Henri Kappers.
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