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Lijst van bestuursleden en adviseurs
M. Beugeling
PJ.c. Weyling
Mevrouw A. van den Bremen
Mevrouw A. Swets
C. van Maanen
T. Verkaik
C. van Beusekom
J. de Gier
A.M. den Boer
P. van der Vaart
C. van Yperen

voorzitter
2e voorzitter/pr
secretaris
penningmeester/ledenadrn.
beheerder museum
lid/depothouder
lidIbeheer Dief- en duifhuisje
lid/fotoarchief
adviseur
adviseur
adviseur

010-4515703
010-4501219
010-2849548
010-4506883
010-4581198
010-4519552
010-4422440
010-4504845
0180-314870
010-4506650
010-4508759

Het Historisch Museum aan de Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne
Beijerinckgemaal, is bereikbaar onder telefoonnummer 010-4500080
Bij de omslag:
Het Slot van Johan van der Veecken,
het laatste Slot van Capelle (1616-1798).
Aquarel: J. Verheul Dzn. Collectie: Gemeente Archief Rotterdam.
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UITNODIGING LEDENVERGADERIN(;
WOENSDAG 30 MAART 2005
Geacht HVC lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2005 in het Historisch Museum,
Bermweg 13. Aanvang 19.30 uur. Het Museum is om 19.00 uur open.

Agenda

1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
• Berichten van verhindering.
• Jaarlijks ontvangt de BVC aIlerlei tijdschriften, nieuwsbrieven etc.; daar
van bewaart de BVC maar een klein deel. Bet restant ligt bij binnenkomst
op een tafel en het staat II vrij om mee te nemen wat uw interesse heeft.
• Verdere mededelingen.
3 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2004
Deze notulen zijn reeds gepubliceerd in de HVC Nieuwsbrief zomer 2004,
pagina 53. Verder is een beperkt aantal exemplaren ter vergadering
beschikbaar.
4 De HVC in het jaar 2004
Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 3
5 Financieel verslag 2004 / begroting 2006
Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 8
6 Verslag kascontrolecommissie 2004 en benoeming commissie 2005
7 Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: de heer C. van Beusekom en mevrouw A. van
den Bremen. Aftredend en niet herkiesbaar: de heer e. van Maanen.
Het bestuur stelt voor de aftredende en zich herkiesbaar stellende bestuurs
leden te herbenoemen. Het bestuur stelt voor niet te voorzien in de
bestuursvacature e. van Maanen. Motivatie: volgens de statuten moet het
bestuur bestaan uit minimaal 5 bestuursleden; bij het niet-vervuIlen van de
vacature bestaat het bestuur van de HVC uit 7 personen. Het bestuur acht
dit een voldoende aantal. Tegenkandidaten worden verzocht zich voor aan
vang van de vergadering bij de secretaris te melden.
8 Vaststelling Huishoudelijk Reglement HVC
Het 2e conceptreglement is vanaf 1 maart 2005 te verkrijgen bij het His
torisch Museum (op maandagmiddag 14.00 - 16.00 uur) en op aanvraag bij
de secretaris (per e-mail anneke.van.den.bremen@hetnet.nl of telefonisch
010-2849548). Het Ie conceptreglement dat vorig jaar tijdens de Alge
mene Ledenvergadering is uitgereikt is hiermee komen te vervallen.
9 Rondvraag
10 Sluiting

Na afloop van de vergadering zal er een korte pauze zijn. Daarna, omstreeks
20.30 UU/; zal Henk Povée, Capellenaar en/id van onze vereniging, een lezing
houden over de geschiedenis van de Lopiker- en Krimpenerwaard. De heer
Povée heeji over dit onderwelp een prachtig boek geschreven, met als titel
'Tien eeuwen tussen Lek ell IJsse!' .
De secretaris
De voorzitter
A. van den Bremen
M. BeugelinK
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JAARVERSLAG, DE HVC IN HET JAAR 2004
Bestuur
In het bestuur van de Historische Vereniging CapeIle aan den IJssel hebben zich
in het jaar 2004 geen wijzigingen voorgedaan.

Samenstelling bestuur op 31 december 2004:
- M. Beugeling
- mevr. A. van den Bremen
- mevr. A. Swets
- PJ.e. Weyling
- e. van Maanen
- T. Verkaik
- e. van Beusekom
- J. de Gier

voorzitter
secretaris
penningmeester/ledenadm.
2e voorzitter/pr
lid/beheerder museum
lid/depothouder
Iidlbeh. Dief- en duifhuisje
lid/fotoarchief

- A.M. den Boer
- P. van der Vaart
- C. van Yperen

adviseur
adviseur
adviseur

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

Leden en vrijwilligers
In 2004 konden 33 nieuwe leden worden ingeschreven. Hier tegenover stonden
8 leden die om verschiIlende redenen de vereniging hebben verlaten. Op 31 de
cember 2004 bedroeg het aantal leden 393. Het gestelde doel, 400 leden op I
januari 2006, komt steeds dichterbij.
De HVC heeft in 2004 kunnen beschikken over 43 vrijwilligers die zich met
hart en ziel voor de vereniging hebben ingezet. Als dank heeft het bestuur hun
een excursie naar Het Nationaal Muse
um Paleis het Loo in Apeldoorn aange
_"'~ll.~"I".~'~"'~
boden. Voor de dames (vrijwilligers
BYC) die zich al vele maanden bezig
houden met het restaureren van de gor
dijnen van de regentenkamer in de Van
"'k··_klGfH " , .
E
Cappellenstichting was er nog een ex
tra verrassing. Zij mochten een bezoek
K
brengen aan de restauratieafdeling van
het Loo, verzorgd door mevrouw Lan
genveld-van Lith.

Zang en muziek
à Capelle
-?,i!

In het Dief-eo Duilhuis

••• d. BozenbllfChtlnC.peu...
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Exposities
In 2004 zijn bestuur en vrijwilligers er
samen opnieuw in geslaagd meerdere
exposities te realiseren. De belangstel
ling was ook dit jaar weer aanzienlijk,
1595 mensen hebben de weg naar onze
musea gevonden.
In het Dief- en duifhuisje was van 3
april tlm 2 oktober 2004 een expositie
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met als titel 'Zang en Muziek à Capelle' te bekijken. Binnen de expositie was
veel te zien over de vele zangverenigingen die Capelle in de periode van ca.
1920 tot ca. 1970 heeft gekend. Ook aan andere groepen en verenigingen uit het
muzikale verleden van Capelle, zoals 'Eendracht Maakt Macht' is aandacht be
steed. De expositie werd op 3 april geopend door mevrouw Map Baks, bekend
als zangeres, soliste en dirigente van zangkoren in Capelle aan den IJssel en
omgeving. Aantal bezoekers ± 500. Met 12 openstellingen in 2004 is dat ge
middeld 42 bezoekers per keer.
Daarnaast vond nog een aantal bijzondere bezoeken plaats. Zoals door het ge
zelschap van een 40-jarig huwelijksfeest en door leerlingen en leerkrachten van
de Capelse School Vereniging. Aantal bezoekers: ± 70.
Totaal aantal bezoekers in 2004 in het Dief- en duif/misje: 570.
In het Historisch Museum aan de Bermweg 13 is nog tot en met 17 april 2004
de expositie 'Boerenbouw' te zien geweest. Een expositie over het agrarisch
verleden van Capelle aan den IJssel en de 's-Gravenweg. Aantal bezoekers in
2004: 325. Waarmee het totaal aantal bezoekers van deze expositie, die op 13
september 2003 werd geopend, op 690 kwam.
Op 24 april 2004 werd de expositie "Feest" geopend door drs. Gé Derksen, ge
meenteraadslid en oud-wethouder Culturele Zaken van Capelle aan den IJssel.
'Feest' toonde vele gebeurtenissen in het vene en recente verleden van Capelle
aan den IJssel met een hoog 'Oranjegehalte' , zoals onafhankelijkheidsfeesten,
regeringsjubilea, bevrijdingsfeesten, en Koninginnedagen. De expositie werd
gehouden tot en met 24 september 2004 en gaf ook een beeld van de geschiede
nis van de Capelse Kermis in de periode 1973 - 1993.
Over de expositie verscheen op dezelfde dag een boekje onder de titel 'Feest'.
Aantal bezoekers: 401.
Op Open Monumentendag, 11 sep
tember 2004, ging vervolgens de
expositie 'Merck toch hoe sterck 
Capelle in verdediging' van start.
Eén en ander in de lijn van het lan
delijk thema Open Monumenten
dag. De opening werd venicht door
Maarten Visser, één van de oprich
ters van de HVC en zeer betrokken
bij de geschiedenis van de gemeen
te Capelle, het Ambacht en het Huis
('t Slot te Capelle). De expositie
richt zich op objecten, zoals het
middeleeuwse kasteel van Capelle,
die er vroeger ter verdediging op
Capels grondgebied zijn geweest.
Tot 31 december 2004 heeft deze
expositie 299 bezoekers getrokken.
De tentoonstelling duurt nog tot en
met 7 mei 2005.
Totaal aantal bezoekers in 2004 in
het Historisch Museum: 1025.

Boe r-e!!t'ir=

Open Monumentendag 2004

Op 11 september 2004 vond in Capelle aan den IJssel de IS e Open Monumen
tendag plaats. Dit jaar stond deze in het teken van het landelijk thema 'Merck
toch hoe sterck. Monumenten van verdediging'. In het Historisch Museum
werd door de HVC een expositie ingericht met de titel 'Merck toch hoe sterck
- Capelle in verdediging'. Naast Open Monumentendag werden die dag ook de
34e Kunstmarkt en de Se Cultuurmarkt georganiseerd. De gezamenlijke ope
ning van deze drie evenementen vond plaats in de Dorpskerk. Burgemeester
Joke van Doorne gaf om 10 uur het startsein voor deze dag - CultuurProm ge
naamd - vol cultuur, kunst en opengesteld cultureel erfgoed. Bij deze zelfde ge
legenheid heeft de heer mr. S.W. de Stigter, voorzitter van de Van Cappellen
stichting, aan de burgemeester het eerste exemplaar uitgereikt van een boekje
over de 'Geschiedenis van de Van Cappellenstichting' . De opbrengst van het
boekje komt geheel ten goede aan de HVC.
Tijdens Open Monumentendag mochten de beide HVC-musea, het gemaal Jan
Anne Beijerinck, de Dorpskerk, de fietstocht en de historische zeilschepen zich
in een grote belangstelling verheugen. Het evenement heeft, mede dankzij het
redelijk goede weer, ca. 2220 bezoekers getrokken.

Educatie voor scholen
Door een misverstand is de medewerking van de HVC aan het scholen project
'Cultuurshock' , in 2004 minimaal geweest. De 'Cultuurshock' is onderdeel van
het 'Cultuurtraject' , een programma voor het voortgezet onderwijs. Het doel
van de 'Cultuurshock' is om eerstejaarsleerlingen van het VMBO en
HAVONWO op een eenvoudige manier kennis te laten maken met Capelse
kunst- en cultuurinstellingen.
Door vacatures in de HVC-werkgroep Educatie is er geen apart educatief aan
, bod aan Capelse scholen gedaan in
2004. Wel zijn de scholen geïnfor
meerd over de lopende tentoonstel
lingen en is men van harte uitgeno
digd op bezoek te komen in één van
de musea.
Hier is weinig gebruik van gemaakt.

Overige activiteiten in 2004

Capels Historisch Museum :
Borm".; 13, c. o.pon.o.n d'''U

u....... l/II~..!UIU...·I••mn1....,.,.
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Naast het organiseren van diverse
exposities en de activiteiten op
Open Monumentendag zijn de vrij
willigers van de HVC in 2004 ook
betrokken geweest bij veel andere
activiteiten. En deze nemen alleen
maar toe. Lag, bijvoorbeeld, in
2003 het aantal lezingen, voor
drachten en presentaties - buiten de
normale openingstijden van de mu
sea om - rond de 7. In 2004 is dit
opgelopen tot 17.
Dit is alleen mogelijk geweest
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dankzij de bijzonder grote inzet van een aantal vrijwill igl'rs l~n bestuursleden.
En dat is tevens ook een zorgpunt voor het bestIllIl'. hl~1 v()()/'komen van overbe
lasting en daardoor afuaken van enthousiaste mensen.
We noemen verder nog, zonder volledig te willen /,ijn:
Januari
Nieuwjaarsreceptie HVC in het Historisch Museum
Februari
Historische rondrit door Oud- en Nieuw Capelle t.g.v. 40 jarige bruiloft
met bruiloftsgasten met gids van de HVC.
Maart
Algemene Ledenvergadering HVC met lezing door de Prof. Dl'. P. TH. Van
de Laar over de sinds 1851 door Rotterdam geheel of gedeeltelijk gean
nexeerde omliggende dorpen.
Lezing door de HVC voor bewoners Schinckelhove over de drooglegging
van de polder Prins Alexander en de Capelse brandweer.
Medewerking HVC aan foto-expositie in buurtcentrum Capelle-West t.g.v.
25 jaar Buurtgroep Capelle-West.
April
Extra openstelling musea HVC i.v.m. de Landelijke Museumdag.
Mei
Boerendag in verzorgingshuis De Vijverhof. De HVC verzorgt lezing en
foto-expositie 'Boerenbouw '.
Bezoek Plattelandsvrouwen uit Krimpen aan de Lek aan de expositie
'Feest' in het Historisch Museum. Rondleiding door de HVC.
Bezoek Rotary aan Historisch Museum. Rondleiding door de HVC.
Juni
Bezoek Emmauscollege en een school uit Tsjechië aan expositie 'Feest' in
het Historisch Museum in het
i
kader van een scholenuitwisse
ling. Rondleiding door de HVC.
Juli
Bezoek bruiloftsgasten aan het
Dief- en duifhuisje. Rondleiding
door HVC.
Augustus
Deelname met kraam HVC aan
de Schenkelmarkt.
September
Deelname met kraam HVC bij
de Dorpskerk tijdens de
CultuurProm 2004
Deelname met kraam HVC en
foto's van 'Boerenbouw' op de
Multiculturele Markt in
Schollevaar.
Bezoek leden Schenkelkerk aan
de expositie 'Merck toch hoe
sterck - Capelle in verdediging'.
Rondleiding door de HVC.
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Oktober
Bezoek vereniging 'Jeugd van vroeger' van de GerefOlmeerde Kerk vrijge
maakt aan de expositie 'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdediging' in
het Historisch Museum. Rondleiding door HVC.
November
Uitreiking Publieksfolder door het gemeentearchief Rotterdam aan de
gemeente Capelle in het kader van de Regionaal Historische
Samenwerking (RHS).
Bezoek griffier en rekenkamer aan de expositie 'Merck toch hoe sterck 
Capelle in verdediging' in het Historisch Museum. Rondleiding door de
HVC.
Bezoek VVD aan de expositie 'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdedi
ging' in het Historisch Museum. Rondleiding door de HVC.
December
Bezoek redactie en medewerkers Maasstad Weekbladen (o.a. IJsselpost)
aan het Historisch Museum. Rondleiding door de HVC.
Doorlopende activiteiten in 2004 zijn geweest:
Restauratie van de gordijnen uit de Regentenkamer van de Van
Cappellenstichting door een aantal vrijwilligers van de HVC.
Deelname bestuursleden HVC aan:
- Klankbordgroep Monumenten Capelle aan den IJssel
de Monumentencommissie
- Klankbordgroep Hollandsche IJssel
- Cultureel Netwerk Capelle aan den IJssel
- Deelnemersraad SCEC
- Werkgroep Opening CultuurProm 2004
- Werkgroepen ter voorbereiding van projecten in het kader van de
Regionaal Historische Samenwerking / Gemeente Archief Rotterdam.
Voor Capelle zijn dit het 'Beeldbankproject' en het scholenproject
'Naar Capelle' .
- Samenwerkingsprojecten met de bibliotheek Capelle en het CIC.
Publicaties
In 2004 zijn door de HVC vier (kwar
taal)Nieuwsbrieven uitgegeven.
Voor de expositie 'Feest' werd een
boekje gemaakt door Frans van Es en
Paul Weyling, eveneens 'Feest' ge
naamd. Verder verscheen het boekje
'Capelse Historie. Vroeger hoort er
bij'. Veertien historische verhalen van
Paul Weyling, die de laatste jaren in de
HVC-Nieuwsbrieven werden gepubli
ceerd, zijn hierin gebundeld.
Depot en fotoarchief
Door de vrijwilligers van het depot
zijn ook dit verslagjaar vele historische
voorwerpen hersteld, geconserveerd
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2005 pagina 7

en geregistreerd. Veel werk werd verzet ten behoeve van de verschillende expo
sities. Dit geldt evenzeer voor de vrijwilligers van het fotoarchief.

Voorzitter
Melle Beugeling

Secretaris.
Anneke van den Bremen

Balans per 31.12.2004

Toelichting bij de balans:

2004
€ 2003 € 2004 Schulden
€
2003 €
Bezittingen
445,74
5922,27 8048,26
0,00 Eigen verm.
Computer
142,73 VoorzJaarb.'03
3630,24 3630,24
Vitrines
142,73
0,00
12,05
7,20 Inv.oude panden
453,78
Kas
988,94
11431,60 11301,12 Res. inr.museum
988,94
ABN-bank
453,78
1365,22 Res.afgestoft/ingeb
453,78
4325,27
Girorek.
453,78
558,49 Res.computer/soft.
453,78
Girorenterek. 15043,25
137,76
270,00
338,00 K11lisposten
19767,85
VoolT.boeken
31670,64 13712,76 Totaal
31670,64 13712,76
Totaal

Kruisposten: Nog te betalen: Rekening Varelover 2004
Nieuwsbrief 4-2004

€

VOOluit betaald: Voorschot
€ 25,00
A1annbijdrage 2005 522,41
Totaal

560,35
3650,00
549,73
1249,84
673,04
1430,99
501,64
177,06
185,17
54,40
576,42
329,46
557,72
293,55
2844,93
1106,31
1894,92
445,74
27000,00
2016,15
1092,02
1672,21
€ 48861,65

Inkomsten
Verkoop boeken
Project subsidie gemeente
Subsidie gemeente
Stimuleringsbijdr.vrijw.
Gem.verg. monument.dag
Giften
Ontvangen rente
Contributie
Subsidie Van Cappelle St.
Toename boekenvoOlTaad

Totaal
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2545,90
7000,00
10550,00
1768,75
1103,95
1557,54
234,76
4032,75
20000,00
68,00

€ 48861,65

€

274,95
410,22
685,17
547,41
137,76

Toelichting bij de resultatenrekening:

Resultatenrekening per 31.12.2004
Uitgaven
Onkosten museum
Huur
Telefoonlintemet
Gas/elektra/water
Verzekering
Alann
Consumpties
Onk. Dief en Duifhuis
Onkosten depot
Cursussen
Bestuurslkantoorkosten
Vakbladenllidmaatsch.
Organisatiekosten
Afgestoft en ingeboekt
Tentoonstellingen
Onk. Monumentendag
Nieuwsblieven
Afschr. Computer
Aankoop fotoarchief
Onkosten vrijwilligers
Inkoop boeken
Winst
Totaal

€

!
I

I

-Een telUggave van ENECO € 1063,00 is vel1'ekend met het voorschotbedrag van 2004.
-Met subsidiegeld is het fotoarchief van Han van Senus aangekocht.
-De Van Cappellen Stichting heeft in 2004 een boek uitgegeven waarvan de opbrengst
van de door ons verkochte boeken geheel voor de HVC is.

Begroting voor 2006
Inkomsten
Contlibutie
Subs. Gemeente
Gem. stim.vrijw.
Bijdr. Monum.dag
Boekverkoop
Rente
Giften

2005
3700
10700
1700
600
250
250
900

Totaal

18100

2006
4250
10550
1700
2100
300
200
1250

Uitgaven
Nieuwsbrieven
Huur museum
Gas/elektra
Verzekering
Alalmltelefoon
Bestuursk./registratie
Organisatie/lidm.
Museum
Tentoonstellingen
Depot
Dief- en duifhuis
Consumpties
Onk. Vrijwilligers
Monumentendag
Inkoop boeken
20350 Totaal

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2005 pagina 9

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

2006
2000
3650
2500
750
1500
700
600
800
3000
300
50
500
1700
2100
200
20350

JANNY VAN BERKEL ONTMOET J. DE KRUJjK

J. de Kruijk ziet zichzelf als één van de Rotterdammers die indirect van
wege de watersnoodramp in Capelle kwamen wonen. Hij is geboren ach
teraan de Honingerdijk vlakbij het Toepad. Daar woonde hij in één van
de rijen arbeidershuisjes langs de dijk. Toen waren daar ook de winkels
van Netta van Ham en de familie Been, de veehandel De Koning, de meu
belfabriek Gebroeders Verhoeff en een blauwselfabriek met fabriekswo
ningen voor de werknemers. En natuurlijk het drinkwaterleidingterrein
met de watertoren. Een speciale verhouding had hij met het zwembad van
de 'Vereniging Kralings Zwembad', waarvan men alleen lid kon worden
na een strenge ballotage. Dat was alleen bestemd voor de elite. De arbei·
dersjeugd mocht daar niet komen en moest tussen de kribben in de Maas
zwemmen. Het zwembad is er trouwens nog steeds. Toen de auto's in aan·
tal toenamen, moest er naast het zwembad een parkeerplaats komen. En
terwijl hij niet in het zwembad mocht komen, kostte de parkeerplaats
hem en zijn vriendjes wel hun voetbalveld en de verstopbosjes. De buurt
vormde een hechte, gesloten gemeenschap.

Het hele gezin moest daar gewoon weg. In 1962 verhuisde het gezin naar een
nieuw huis aan de Uiverstraat in Capelle in het complex '747', in de tweede flat
die daar gereed kwam. De wegen waren nog niet bestraat waardoor de verhuis
wagen verzakt raakte. De Kruijk kende Capelle al, want als zijn vader goed
geluimd was, mocht hij met zijn vriendjes 's zondags fietsen - tussen beentje 
op de fiets van zijn vader over de Nesserdijk, Schaardijk, Ketensedijk, de
Dorpsstraat, de Kerklaan en dan via de 's-Gravenweg, Kralingen en de
Honingerdijk weer naar huis.

Bij de dijkverzwaringen na de ramp van '53 moesten alle huizen wijken voor de
hogere dijk. De huisbaas van zijn ouders vond na lang zoeken een vervangende
woning in de Kleine Visserij straat in Rotterdam-West, tussen de stenen massa,
in een huis met kleine ramen. Geen wonder dat zijn moeder daar haast gek werd.

De bouw van het complex '747' - de platdakkers - was een bijzondere gebeur
tenis in Capelle. Het complex strekte zich uit tussen de Wetering en de Kerklaan.
Nog niet eerder was er op zo'n grote schaal nieuwbouw gepleegd in Capelle. (]n
september ]960 werd de eerste paal geslagen, acht maanden later in mei ]96]
werden de eerste zes woningen aan de Kerklaan opgeleverd. PW). De financie
ring van deze woningen gebeurde, voorzover De Kruijk ter are is gekomen, met
30-jarige leningen van de pensioenfondsen van de RET en de NS. Die stelden
als eis dat een groot aantal huizen ('voorkeurswoningen' genoemd. PW), voor
mensen die bij de RET en de NS werkten, moest worden gereserveerd.
Eenzelfde regeling bestond ook voor ambtenaren van de gemeente Capelle. De
Kruijks vader werkte bij de NS en mocht daarom meedingen naar een woning.
Dat je daar werkte was niet voldoende. Om zeker te weten dat Capelle geen ver
keerde mensen binnen zijn grenzen kreeg en omdat de NS zeker wilde zijn dat
er goede huurders in haar woningen kwamen wonen, was er een ballotage.

Aan de overkant van /iet water de 'platdakkers' van de Zwanensingel in aanbouw.
De fotograaf stond op de plaats van de 'Vijver/iof' op het opslagterrein van de
Capelse '747' aannemer Plomp. De opname is van 24 maar! 1961 .
. Foto: arc/iief gemeente Capelle aan den IJssel.

Opname van het eerste opgeleverde deel van het complex '747'.
De foto is genomen in /iet voo/jaar van 1962 vanaf de toren van de Dorpskerk.
Links de helaas gesloopte boerderij van de Van Cappellenstichting.
Foto: verzameling Paul Weyling
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Mensen van personeelszaken van NS kwamen onaangekondigd in de oude
woning op huisbezoek om te onderzoeken of je wel netjes genoeg was en of je
een goed gezin vormde. De KlUijks ouders slaagden. De NS-mensen, die in de
'747' woonden, werkten wel bij hetzelfde bedrijf maar vaak op verschillende
plaatsen. Ze kenden elkaar niet en waren vaak de hele dag weg. Ze kwamen er
alleen om te slapen. Daarom werd de '747' een heel andere buurt dan de buur
ten in de rest van Capelle. Er was in de '747' heel weinig sociale binding.
Bij de bouw van het complex '747' was ook de Woningstichting Capelle aan den
IJssel betrokken. Deze kwam later in het bezit van de woningen, maar voerde
vanaf het begin het beheer. Omdat de woningen van beton gehorig waren, wer
den er huisregels opgesteld om de geluidsoverlast te beperken. Zo mocht alleen
zachte vloerbedekking op een viltlaag worden gelegd. En beslist geen houten
vloeren of parket. De Kruijk vindt, dat als de huisbaas Woningstichting, later
Woningpartners en weer later Com .Wonen, daaraan had vastgehouden er nu heel
wat minder geluidsoverlast zou zijn. Het personeel van de RET uit de '747'
buurt mocht gratis gebruik maken van lijn 34. Deze lijndienst tussen Rotterdam
en Capelle-Dorp was op I mei 1942 door de RET overgenomen van de Capelse
MEGGA (NV. Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkope
Autobusdiensten). De route liep tot 1964 geheel over de dijk met als eindpunt de

Dorpskerk. Daarna werd het traject verlegd naar '747' en voerde de route vanaf
de Ketensedijk over de Slotlaan, Rembrandtsingel, Meeuwensingel naar de
Kievitlaan.

'j]

De Kruijk vindt nog steeds dat de verhuizing van het Toepad voor al die buurt
bewoners daar desastreus is geweest. Hij waarschuwt allen die nog met renova
tie en/of afbraak en nieuwbouw te maken krijgen hiervoor. Een terugkeergaran
tie is niet genoeg en zegt niets over de veel hogere huren daarna. De sociale
schade door het uiteentrekken van een hele gemeenschap is heel erg groot. Als
De Kruijk terugkijkt, valt hem op dat de '747-buurt' eigenlijk de kern is gewor
den van de wijk Middelwatering. Door de import van Rotterdammers en de ver
andering van leefgewoonten kun je zeggen dat met het ontstaan van de buurt,
Capelle toen stad werd.
Janny van Berkel- Otterspeer
Wim van den Bremen

J
De aanwezigheid van de verhuiswagen verraadt dat de 'platdakkers' aan de
Pluvierstraat opgeleverd zijn. De nieuwe huurders moeten het nog even zonder
bestrating doen, maar het trottoir is gereed. De Volkswagen-kever met de onbekende
heer staat op de hoek vat! de Rivierweg. De opname is van 26 oktober 1961.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel

Flat in aanbouw op 26 oktober 1961. Dit flat staat aan de Rivierweg, de voordeuren
van de toekomstige bewoners zijn echter aan de Kievitlaan gesitueerd. Op de
achtergrond de bedrijfsschool van de scheepswelf Vuyk, hier staat nu het appartemen
tencomplex Atlanta. Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

J
,~

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2005 pagina 12

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2005 pagina 13

NEELTJE KOOIJMAN
OF EEN STUKJE UIT HET VERLEDEN
Neeltje Kooijman stamde uit een oud kooikergeslacht van het eiland
IJsselmonde. Ze werd geboren op 8 september 1753. haar vader was Arij
Kooijman Jans'zoon en haar moeder Francijntje Tom Arie's dochter. Als
zij 25 jaar is trouwt ze met Willem van Cappellen geboren 24 maart 1748.
Hij is de zoon van Witte van CappeJlen in leven secretaris en substituut
schout - dat wil zeggen plaatsvervangend schout - van Capelle aan den
Ijssel tevens schoolmeester.
Willem van Cappellen is steenbakker en bouwman. Door haar huwelijk op 23
augustus 1778 wordt Neeltje Capelse. Ze gaan wonen in de Kouwehoek huis NQ
90, thans Dorpsstraat 178 en bewoond door A.P. Zeeuw. Hun huwelijk wordt
gezegend met acht kinderen. Zij overschrijdt de leeftijd der zeer sterken en
wordt 91 jaar. Zij overlijdt op 20 februari 1844, wat bekend wordt gemaakt met
de hierna volgende rouwbrief:

Heer Adrianus van Cappellen
Cappelle op d' IJssel
Waarde Broeder en Zusters!
Tot onze groote droefheid ontsliep heden nacht, omstreeks half twaalf uren,
na een lijden van veertien dagen, onze waarde Moeder en Behuwd-Moeder
Neeltje Kooijman, Weduwe Willem van Cappellen, in den gezegenden
ouderdom van een en negentig jaren en ruim drie maanden.
Haar lang aanzijn onder ons, doet ons Gode zwijgen, in de hoop dat haar
einde zalig zal zijn.

Klederen:
Elf hemden
Een zijde rok en een damasten rok
Vijf jakken
Twee streepte en twee baaijen rokken
Vijf witten en een katoenen rok
Twee katoenen jakken
Een zwart zijden japon
Een zwarte rok en dito schort
Ene partij mutsen, een doek en een paar handschoenen
Een laken schoudermantel
Drie schoudermantels
Een partij lappen
Elf witte mutsen
Zes onderrnutsen
Zes waaijers, een vrouwenhoed en een bijbeltje
En onderschijdene vrouwelijke voorwerpen (lipstick? PB)

18,=
4,=
3,=
10,=
2,=
10,=
5,=
5,=
8,=
5,=
1,=
5,=
2,=
3,=
5,=

Gouden en Zilveren werken
Drie zilveren knoopjes en dito ooningen
Twee gouden knoopjes
Een zilveren beugeltas wegende 2 onzen 5 wigjes
Een zilveren schaar wegende 2 loden 5 wigjes
Een dito schaar wegende 2 loden 1 wigjes
Een dito tasschaar wegende I loden 9 wigjes
Een dito vingerhoed wegende 5 wigjes

f 0,40

,
8=
16,=

2,1,64
1,50
0,40

Huis N° 90, thans Dorpsstraat 178 en gemeemelijk monument, gezien vanaf de
Hollandsche IJssel. Foto: P. Breedijk.

Ons overtuigd houdende van UEd. deelneming in dit ons verlies, vermee
nen wij UEd. hiervan kennis te moeten geven, en bidden den Almagtigen
dat Hij UEd. langen tijd voor treurige stelfgevallen behoede.
ARIJ VAN CAPPELLEN, W. Zn.,
uit aller naam.
Cappelle op d' IJssel,
den 20 Februarij 1844.
Aanstaanden Maandag des' S morgens om 9 uren wordt U met des zelfs
vrouwen oudsten zoon van huijs zijnde aan het steifhuis velwacht om den
laatsten eer aan den overledene te bewijzen.
Op 13 maart d.a.v. komen drie beëdigde schatters haar bezittingen taxeren t.b.V.
scheiding en belasting. Het zijn:
Otto Hoogendijk. Koopman en Bouwman.
Gerrit den Boer. Steenbakker.
Michiel Verrneulen van beroep Bouwman.
allen wonende te Capelle op den IJssel.
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Een dito bril wegende 1 loden 5 wigjes
1,50
Een gouden halsketting wegende 6 loden 9 wigjes
89,70
Een granaten ketting
3,=
Een paar juwelen bellen
42,=
Een juwelen broche
32,=
Een handring
18,=
Een zilveren breischede
0,50
Een zilveren kan wegende 1 ons 6 loden 7 wigjes
15,03
Zes zilveren lepels en vorken wegende 6 onzen 5 loden 4 wigjes
58,86
Zes dito klein wegende 4 onzen 2 loden 7 wigjes
50,16
Twee dito groot wegende 1 onzen 0 loden 9 wigjes
9,81
Zes dito klein wegende 7 loden 3 wigjes
5,46
Twee dito suikerstrooiers wegende 4 loden 4 wigjes
5,40
Een dito kurkentrekker wegende 5 loden 2 wigjes
4,00
Een dito suikertang wegende 3 loden 7 wigjes
2,90
(* 1 ons = 100 gram, 1 lood = 10 gram, 1 wigje = 1 gram.)
Ik meen dat de schatters zich ten volle van hun taak bewust waren gezien de cij
fers achter de komma. Neeltje Kooijman was de overgrootmoeder van mijn
grootvader.

P. Breedijk

Huis N° 90, thans Dorpsstraat 178 en gemeentelijk monument,
gezien vanaf de Dorpsstmat. Foto: P. Breedijk.

CAPELSE KERKGEBOUWEN IN DIEF- EN DUIFHUISJE
Op zaterdag 2 april 2005 wordt in het. Dief· en duitbuisje een nieuwe
expositie geopend onder de titel: "Religieus erfgoed. Capelse kerken in
verleden en heden". Hiermee sluit de H.V.C. aan bij het thema van de
Landelijke Open Monumentendag 2005. De opening vindt om 13 uur
plaats bij het Dief· en duifhuisje en wonlt verricht door ds. J. van Andel.
U wordt van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen.

Het Dief-en duifhuisje ligt aan cle '
Rozenburcht vlakbij het verzorgings
huis "De Rozenburcht". De expositie is
geopend van 13 tot 16 uur op de eerste
zaterdag van de maanden april tlm
oktober; te weten: 2 april, 7 mei, 4 juni,
2 juli, 6 augustus, 3 september en 1
oktober. Extra openstellingen zijn er op
9 april (Museumdag, van 10 tot 16 uur)
en 10 september (Open Monumen
tendag, van 10 tot 16 uur) Groepen
volgens afspraak; inlichtingen bij C.
van Beusekom, telefoon 010-4422440.

,

Gereformeerde kerk De Hoeksteen.
Foto: Kerknieuws

RESTAURATIE GORDIJNEN
VAN DE REGENTENKAMER
"Hoera!" Het laatste gordijn van de regentenkamer dat gerestaureerd
moet worden ligt op tafel. Het einde is voor de zes enthousiaste dames na
anderhalf jaar hard werken in zicht. "Hoera!".

Na de gordijnen komen de 'kappen' aan de beurt en daarna nog de 'koorden',
die de gordijnen opzij van het raam moeten houden. De 'kappen' vertonen
scheuren en een versleten voering. De scheuren en de zwakke plekken in de voe
ring zullen worden hersteld en worden voorzien van een steunvoering. Daarna
gaat er een nieuwe voering in, die om de vijfentwintig centimeter wordt vastge
zet. De 'koorden' zijn voorzien van een grote sierknoop, welke met tule wordt
gerestaureerd. De gordijnen moeten opgerold bewaard worden. Daarvoor is een
zuurvrije koker bekleed met zuurvrije folie, daaroverheen zit weer gewassen
katoen, dan komt het met steun van noppenfolie opgerolde gordijn. Als laatste
gaat om de koker een hoes van gewassen katoen, die wordt dichtgenaaid. Het is
de bedoeling dat de rollen - tot de restauratie van de regentenkamer klaar is 
worden opgehangen in een depot met klimaatbeheersing van het
Gemeentearchief Rotterdam.
De leden van de gordijnenrestauratieploeg:
Alie Buys, Jenl1Y Charles, Miep Hordijk, José Klaassen, Marijke van Vliet
en Miep van der Wijngaard
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Model van het oude station aan de Kerklaan, straks het centrum van een diorama.
Foto: Martin van Holst.

DIORAMA OUDE STATIONCOMPLEX

Het oude Capelse station aall de K('/'klallll dllt ill 11)15 ill ge!Jl'llik werd genomen. Het
was het tweede station op die IJliIlIIS, lil N.!5 II'<'/'d h<'l geslotelI \'Oor passagiers. Een
en ander als gevolg van de eOIlI'III')'('lIlil' \'1111 de IIlItoIJllsdi('lIstef/ van Van Gog en
MEGGA. Op 4 oktober 1953 r('ed dl' IlIlItst(' tn'ill ()\'I'r de 011(/1' spoorweg tussen
Rotterdam en Gouda, waarna in de ('('/'Stl' !re(ji \'011 de zestiger jaren van de vorige
eeuw de Abram van Rijckevorselweg over !rel spuurtrod werd aangelegd. Het station
werd in 1964 geslo!)pt. roto: \'I'rZllllldillg Poul Weyling

Vanwege zijn artikelen en boekjes over de Capelse historie, kwam ik bij
Paul Weyling terecht met de vraag of hij mij kon helpen aan de bouwteke
ningen van het oude station aan de Kerklaan. Dat was in april 2003. Paul
vond het bouwen van een model van het verdwenen station een goed idee
en zag meteen al mogelijkheden voor een toekomstige expositie. Hij
beloofde op zoek te gaan naar de tekeningen, wat makkelijker gezegd was
dan gedaan. Dit omdat hij hiervoor onder andere naar het Utrechts
Archief moest, waar het archief van de Spoorwegen is ondergebracht en
naar het archief van de gemeente Capelle aan den Ijssel. Maar na drie
maanden viel er een dikke enveloppe in mijn brievenbus. "Of ik hieraan
wat had?" "Nou en of!" Tekeningen van het hoofdgebouw, seinhuis, goe
derenloods, plattegronden, enzovoort. Ik kon aan de slag.

toch!. Daarnaast heb ik een studie gemaakt van het bouwen van een diorama. Dit
omdat ik niet alleen het stationsgebouw wilde nahouwen, maar ook de perrons,
loodsen, rails, bovenleiding, overweg, een stukje Kerklaan en de ligging rond
om in de weilanden in beeld brengen, Op 28 december 2004 legde ik de laatste
hand aan het hoofdgebouw, voorzien van bijna alle details, waaraan ik in totaal
tweehonderdzevenenvijflig (257) uur gewerkt heb. Het hart van het diorama is
dus klaar, nu het overige nog.
Martin van Holst

Ik ging als volgt te werk, daarbij gebruik makend van mijn eerder opgedane
ervaringen met modelbouw: Gesprekken met oudere Capellenaren die het stati
on nog hebben gekend. Waarbij vooral die zaken werden geinventariseerd die
moeilijk of niet van de bouwtekeningen zijn af te leiden, zoals bijvoorbeeld de
kleurstellingen van het hoofdgebouw, bijgebouwen, perrons, enzovoort. Verder
oude foto's van het station bestuderen, waarbij bleek dat in de praktijk soms is
afgeweken van de oorspronkelijke bouwtekeningen. Minimale verschillen, maar

MUSEUM GESLOTEN OP 30 APRIL EN 14 MEI
Koninginnedag zaterdag 30 april 2005 is het Historisch Museum gesloten. Dat
geldt ook voor zaterdag 14 mei 2005. Dit laatste in verband met het inrichten
van een nieuwe expositie over ruim 300 jaar scheepsbouw in Capelle, getiteld
'Verdwenen Scheepshellingen', die vanaf zaterdag 21 mei in het museum te zien
zal zijn.
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EEN EEUW RABOBANK
NIEUWERKERK-MOORDRECHT

SCHILDJES VOOR CAPELSE MONllMENTEN

Een eeuw
Rabobank
Nieuwerkerk
Moordrecht. Zo
heet het boek
dat onze advi
seur Adri den
Boer op verzoek
van de bank
heeft geschreven
n.a.v. het eeuw
feest in 2004.
Het geheelover.
ziende geeft het
boek ook een
heel klein stukje
Capelse geschie
denis weer, dat
niet bij iedereen
bekend is. Het is
namelijk
Adrianus van
der Dussen,
pachtboer op de
Wandbord Coöperatieve Boerenleenbank Nieu\1ierkerk aan den
boerderij 'De
IJssel, een cadeau voor de bank van de Hollandsche MaatZevenkamp' aan
schappij van Landbouw t.g.v. het 25 jarig bestaan.
de SchollevaartFoto: verzameling Add den Boer.
seweg in Capelle
aan den Ijssel, die samen met negen agrariërs uit Capelle, Nieuwerkerk
en Moordrecht, op 22 januari 1904 de Coöperatieve Boerenleenbank
Nieuwerkerk aan den Ijssel heeft opgericht. Van der Dussen neemt dan
ook zitting in het bankbestuur.
Als men in 1920 in Capelle een Boerenleenbank opricht, vraagt een Capels lid
van de Nieuwerkerkse bank om een royement, zonder het betalen van de vijf
gulden hoge boete. Dit omdat hij wil overstappen naar de bank in zijn eigen
woonplaats. Of de boete daadwerkelijk moest worden betaald, vertelt het ver
haal niet.
Ondanks dat het boek voornamelijk over Nieuwerkerk en Moordrecht gaat is het
ook voor HVC-Ieden interessant. Het is goed en afwisselend geschreven en
bovendien zeer fraai vormgegeven. Het boek is - in principe alleen voor rela
ties - bij de Rabobank in Nieuwerkerk verkrijgbaar. Maar wie weet kunt u toch
zaken doen met de bank of heeft u een bekende, die klant is van de bank en geen
prijs stelt op het boek. Het boek ligt ook ter inzage bij het Gemeentearchief
Rotterdam.
Paul Weyling
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Wethouder Jan de Jong hl'Vl'sliglll' op1.al~r
dag 12 februari 2005 de N'rsll' 1ll011l1ml'n·
tenschildjes op de gemccnldijlu' lIIonllllll'n
ten aan de Kerklaan I CII IJ. Dl' .JulIg wr·
ving collega wethouder Wim dl' BruilI, dil'
op zijn minst 'not amuscd' l1Iul'l ûjn
geweest dat hij zich juist up llc1.t~ dag moest
afmelden wegens een hevigl' gril'p. Dl' Bruin
heeft zich sinds zijn aantrcdl'n in 2002 als
geen ander ingezet voor het n':l1ist~l'l~n vall
een gemeentelijk monulllcnll'nlH'ldd l'n had
ongetwijfeld de schildjes, waaraan dl'
gemeentelijke monumenten voortaan ûjn Il'
herkennen, liever zelf op dt' lH'wlIsk pandt'lI
geschroefd.
Wethouder De Jong herinnerdl' voor:,!' in dl'
/'o'1oll/llJIl'/i/enschitdje.
Dorpskerk in een korte toespraak dl' genodigII./J}('('lding: gemeell/e Capelle
den eraan hoe lang het heeft gednllrd voordat
(/(1// (/1'11 IJssel.
Capelle een monumentenverol'(knillg had ('n
dat er in die tijd teveel historische pandell zijn gcs!(lnpll1f uiterlijk onherstelbaar
verminkt. Ook hij was daarom hl ij 11I et dl' bcschl'rlll ing van een gemeentelijke
monumentenlijst. Om daärna /,()ndl'l' dl' naan) lIitte spràen, in een enkel woord
min of meer te pleiten voor de d(lor 11l'1ll gewenste en door de meeste aanwezi
gen ongewenste hoogbouwp!annl'll a:ln de WOl'ln~rlJl1t:k.
Gemeentelijk monumenteigenaar Iknk van I '~i.ikl'n riep de gemeente op oog te
hebben voor de belangen van cic cig('nan.)I} "Voor 01/.1' is een monument vooral
een huis waarin we prelfig ('11 zoncll'!' v(,('/ l'i'gels cn IJeperkingen wensen te
WO/lel/. Het aanwijzen van monUI/I('n/('n l'I'lplic'!l/ de gemeente ook tot een actie
ve en coöperatieve houding". Daarhij ongelwijldd doelend op onder andere het

niet honoreren van een verzoek om de dijk even verderop äf te sluiten voor auto
verkeer. Alle monumenteneigcl1arcn aan de dijk en Kerklaan hebben als gevolg
van het zware en minder zware
verkeer schade aan en scheu
ren in hun vaak niet onderhei
de panden en worden zo op
onnodige kosten gejaagd.
Het eerste schildje werd door
De Jong aangebracht op de
gevel van Kerklaan 1, de
woning van de familie Reijm,
bij oudere Capellenaren nog
Gemeente/ijk monument
Kerk/aan 1. Foto: DSL
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Wethouder Jan de
Jong schroeft,
namens zijn op dat
moment zieke
collega Wim de
Bruin. het tweede
monumenten
schildje op de
voormalige wo
ning en praktijk
van dokter Zand
bergen, thans
bewoond door de
familie Ibelings.
Foto: gemeente
Capelle aan den
IJssel.

heeft gedaan als vennaakslJord ulHier dl' naaln '1< heingasUitlc Kurpfalz'. De boot
- een wrak inmiddels - is in IIn(l naar Nederland gehaald, grnlH!ig gerestaureerd
en onder de naam 'Kapitein Kok' weel' in dl' vaart gcbracht. Teunis Kok, kort
voor de ingebruikstelling nvcrbll:II, hCèl'\ de sa Illlll'adcrboot met zijn naam
helaas niet meer in oude luist('r Iwrs\('ld kllnlH'n I,il~n varcn.

PC/u! Weyling

OVERHANDIGING SCH I LI)ERI.I EN
CULTUURPROM 2004

bekend als de woning van de juffrouw van de zondagschool, Mina Koppenol. De
tweede kreeg een prominente plek op Kerklaan 13, de voormalige woning en
praktijk van de legendarische dokter Karel Zandbergen, nu circa 25 jaar
bewoont door de redders van het pand, de heer en mevrouw Ibelings.
De schildjes waren ook beschikbaar voor de overige 39 gemeentelijke monu
menten, de 17 rijksmonumenten en het provinciale monument. De eigenaren
hiervan konden hun schildje onder het genot van een hapje en drankje ophalen
tijdens een geanimeerd samenzijn in het koor van de Dorpskerk of kregen het op
een later tijdstip aangeboden.

Pau! Weyling

KAPITEIN KOK
In 'Janny van Berkel ontmoet Maarten Visser' (HVC-Nieuwsbrief, jrg. 18,
nr. 3, pag. 67/68) staat geschreven: "Toen werd bij een luchtaanval kapitein
Kok, die kapitein was op de Lekboot, op zijn schip doodgeschoten". Dit gege
ven blijkt niet de werkelijkheid te zijn. Mevrouw J. Looijaard-Kok uit
Langerak laat namelijk via de heer H. van Buren weten dat haar vader
Teunis Kok, kapitein op 'De Reederij op de Lek No. 6', niet in de Tweede
Wereldoorlog is doodgeschoten, maar 90 jaar oud is overleden op 20 okto
ber 1976. Waarvan acte. Wel is de Lekboot op 'Dolle Dinsdag' 5 septem
ber 1944 's middags door vliegtuigen tijdens het afmeren bij Ameide
beschoten.

Het startsein voor de Cult uurl'rom 2004 - Vl'J"I,amdllaam voor
Kunstmarkt, CultuurMarkt l'lI OJll'1\ MOlll\tIll'\Itm<lag - bestond op 11
september 2004 uit eeu <loor hurgl'mCl~sl('r Jokl' van Doornl~ uitgevoerde
eerste penseelstreek 0Jl f~cn dod, hij d(' Capl'1.'il' DorJlskerk. Vrijwel tegelij
kertijd werd bij het Historisch M\lSl'\Im aan dl' Iknllwl~g en op het
Stadsplein begonnen met rl'sp. l'l'n tWl'('(ll' ('1\ (horlho s('hihll~rij, welke even
als op de eerste locatie door hl'zol'1H~rs van I1l'/'l' dag vol culturele activitei·
ten gezamenlijk is afgemaakt.
De drie schilderijen zijn inl'll iddcis dnl1l' ll'<Jl~n V;1I1 dl' verantwoordelijke werk
groep - Anneke van den 13rl'nll'n, Marjall dl'n Olldl',1) en I'aul Weyling - namens
de CultuurProm aangeboden aan I.OrgCl'II11'111l1 <J'Alllandelhof (19-1.05) en de
verzorgingshuizen De Roo V;III (';'11i,;liL' (2,1 I OS) L'II Dl' I{ll!.enhurcht (3-02-05).
Els van Riemsdijk heeft de schildcri.ll'll V;i1..I-,lllllli)!, algewerkt en ingelijst. Het
lijstwerk werd aangeboden door Ili!gl'Yl'rij ;\VW Vakpers BY. Na de overhandi
ging is op elke locatie door Paul Wt.:ylin)!. (,'(,'11 wrilaal vll()J'gelezen uit zijn laat
ste boek Capelse Historie' Vroeger gaal l!lll)i! vIlnrhij'. Na afloop van de over
handigingen werd tijdens een geanilll(,'(,.'rd hijel:nzijn nog uitgebreid gesproken
over de schilderijen ("Wat stelt hel VIllll''!''). maar vlloral over die goede oude tijd
in Capelle (en ook een beetje owr Krinlj1I'n 1'11 I<o\l('l'dam) die beslist niet altijd
even goed en gemakkelijk was wals ()ok vil'lll' hl'llIisteren.

Pau! Weyling

Het schilderij dat
op II september
2004 gedurende de
dag is gemaakt
door vele
bezoekers van het
Historisch
Museum.
Foto:
Mie Nobel.

Teunis Kok voer van 1943 tot 1950 als kapitein op 'De Reederij op de Lek No.
6'. De raderboot werd gebouwd in 1911 op de scheepswerf van J.& K. Smit in
Kinderdijk. Naast 1200 passagiers konden ook vracht en vee worden vervoerd
op het schip dat een laadvermogen had van 131 ton. In 1948 werd de stoomboot
dienst opgeheven. De '6', zoals de boot meestal werd genoemd, was de laatste
raderboot die dienst deed op de Lek, Teunis Kok de laatste kapitein. Het schip
werd in 1950 verkocht naar het Duitse Ludwigshaven, waar het tot 1976 dienst
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Aftrap in de raadzaal van !zet gemeentehuis van het educatieprojecr 'Naar Capelle'
Foro: gemeenre Capelle aan den IJssel.

CAPELSE JONGEREN
OP ZOEK NAAR LEVENSVERHALEN
"Archieven zijn niet saai, want achter historische feiten zitten levensver
halen". Deze boodschap kregen leerlingen van het middelbaar onderwijs
op 3 februari 2005 bij de aftrap van het project 'Naar Capelle' in het
Capelse gemeentehuis.
Het educatieproject wil de geschiedenis van Capelle aan den IJssel en omgeving
levendiger maken. Aan het einde van het project hebben de leerlingen kennisge
maakt met diverse archieven en verzamelingen. Ook leren ze onderzoeksvaar
digheden en kunnen ze verbanden leggen tussen de ontwikkelingen van de
bevolking in relatie tot hun leefomgeving. 'Naar Capelle'is uitgewerkt door de
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, de openbare bibliotheek Capelle
en het IJsselcollege.

'MERCK TOCH HOE STERCK
CAPELLE IN VERDEDIGING' VERLENGD
De op 11 september 2004 geopende expositie 'Merck toch hoe sterck - Capelle
in verdediging', die tot 29 januari te zien zou zijn, is met drie maanden verlengd
t/m zaterdag 7 mei 2005. Heeft u een bezoek aan deze interessante expositie
over onder andere het middeleeuwse kasteel van Capelle steeds uitgesteld, dan
zijn de zaterdagen tot en met genoemde datum uw laatste kansen. Het museum
is iedere zaterdag geopend van 13 tot 16 uur.
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