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Het Historisch Museum aan de Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne
Beijerinckgemaal, is bereikbaar onder telefoonnummer 010-4500080
Bij de omslag:
De in de zestiger jaren verdwenen panden Dorpsstraat 187 en 189 in 1962,
rechts op de achtergrond de Dorpskerk, linksboven het veerhuis.
Schilder0: G. van Bruggen. Collectie: Gemeente Archief Rotterdam
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AFTREDEN VOORZITTER MELLE BEU(] ELiNG

MONUMENTAAL GROEN

Voorzitter Melle Beugeling heeft op maandag 21 maart 2005 het voorzitter
schap van de Historische Vereniging Capelle aan den Ijssel neergelegd. Het
lwstlllll' olltving van Melle de volgende verklaring, waarmee de algemene
h'/ll'l1vl~r~aderingd.d. 30 maart 2005 door het bestuur van het vertrek op de
hllo~h' is ~d)racht:
Capelle aan den IJssel, 21 maart 2005.

Natuurlijk denken de meeste mensen eerst aan steen als we het over
monumentaaJ hebben. We hebben daarvoor zelfs een monumentenbeleid.
En dat beleid is gericht op gebouwen en dan nog vooral op hun voorge
vels. Maar als we dorpsgezichten willen beschermen moeten we niet alleen
naar de gevels kijken. De bomen die ervoor staan zullen het dorpsgezicht
ook erg bepalen. Dat is niet iets nieuws. In de gemeente Capelle aan den
Ijssel wordt door de gemeentelijke verantwoordelijken wel degelijk een
inventarisatie gemaakt van waardevolle bomen. En waardevol is dan net
iets meer, dan de boom die het straatbeeld verfraait. In dit artikel wil ik
het niet hebben over de hele gemeente. Maar aan de hand van enkele
voorbeelden kan ik u wellicht duidelijk maken met welke gedachten ik
rondloop.

(;"1/('11/ /If',\'//I/lr

1'/1

/t't/f'lI

Vil/l

de Historische Vereniging,

11f'1',I'tI/lIII(j/.." /'I'ti"11 trek ik II/(j /tIt't onmiddellijke ingang terug als voorzitter
l'III'f'IIi,l(illg. ()I/II'I'(/I'II till/ ik de dor/stellingen van uw vereniging nog
.I'tl'l'{I.I' Ijl/til'rs, '''r!i/, "'ij/ ik !iel, 11. HWII.I' u lil/eli lIog veel succes ell plezier met het
()II/

\'c/l' ItW

IJI'/'I'lIigill,I(,I'H'('r/..,

Groet,
Mel/e Beugelillg

Melk Bcugeling hceft de vereniging ruim 4'1 jaar gediend. Woensdag 9 augus
(us 2000 trad hij aan als waarnemend voorzitter, waarna hij op de extra algeme
ne ledenvergadering van 18 oktober 2000 werd gekozen als voorzitter. Het
bestuur respecteert de beslissing van Melle en heeft hem middels een brief
bedankt voor zijn inzet voor de vereniging.
Namens het bes/uur,
Paul Weyling, waarnemend voorzitter

BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN EEN FEIT
Het college van B & W van Capelle aan den Ijssel heeft op 8 april 2005
besloten drie beschermde dorpsgezichten aan te wijzen. Het betreft gebie
den, die heel waardevol zijn vanwege het historisch beeld en waarvan het
oorspronkelijke karakter voor een groot deel bewaard is gebleven. De
beschermde dorpsgezichten zijn:
De Kleine Zeeheldenbuurt: Piet Heinstraat, Trompstraat en De Ruyterstraat.
De Oude Plaats: Raadhuisstraat, Emmastraat, Julianastraat (westzijde),

Plantsoenstraat en het aan het S.G.A. Doorenbosplantsol~n grl~nZen(ie cteel
van de Dorpsstraat.
De oude dOipskern: Dorpsstraat tussen Groenedijk ~n Vuykpark en de
Kerklaan tussen Dorpsstraat en Binnl~nh()l'.
Door de drie gebieden als besclH~I'I11d d()l'pSgl~L.ichl aan te wijzen, wil het colle
ge de geschiedenis van Capelle hcrkl'n\laar houden en het historisch karakter
ervan beschermen, Bouwplanncn die hel historisch beeld en karakter aantasten,
kan ze om die reden aI'w ij ",t.:11 , Dok is met de aanwijzing meer aandacht geko
men voor gropn hinlll'1l dl' dmpsgezichten. Het bestuur en leden van de HVC en
heel veel (oud) ("'1wlkllan.l1l ",ijl1 bijzonder blij met de aanwijzing van de drie
besclwrlllde d()l'psgl:l,il-'lill~n, Een feit waarmee geschiedenis werd geschreven.
Paul Weyling
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De zeer oude maar ook zeer gammele kastanjebomen voor de woningen
Raadhuisstraat 7 en 9 zijn monumentale bomen, die van groot belang zijn voor
het aanzicht van dat deel van de Oude Plaats. Ze zijn een essentieel onderdeel
van het beschermde dorpsgezicht dat de gemeente daar heeft vastgelegd. Maar
ze kunnen alleen blijven bestaan als ze een zeer speciale behandelwijze krijgen.
Momenteel gebeurt dat. De bomen worden door de gemeente extra gevoed. En
ze worden vaak gesnoeid om te voorkomen dat er delen van de bomen door
teveel blad bij harde wind afbreken. Maar wat gebeurt er, als toch één van de
kastanjes omvalt? Of als een boom ziekte hen treft? Zet de gemeente er dan een
klein jong boompje voor terug? Is het niet wijs als voor dat soort situaties een
scenario wordt ontwikkeld? En moet de gemeente dat alleen doen of moeten
burgers daarin ook een rol vervullen? En speelt de HYC daarin een rol of niet?
Langs de Nijverheidsstraat in Capelle-West ligt een fraaie oude boomgaard.
Deze boomgaard is gedeeltelijk in handen van de gemeente en gedeeltelijk in
particulier bezit. De boomgaard is beeldbepalend voor dat deel van die wijk. De
gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen om het voortbestaan van haar
deel van de boomgaard te verzekeren. Samen met de pachters en vrijwilligers uit
de buurt is een afspraak gemaakt om het onderhoud op een kwalitatief goede
....- - - - - - - - - - - - - - - - - - , . manier te gaan verzorgen. Een
ander deel van de boomgaard wordt
door de eigenaar goed onderhou
den. Maar een derde deel van de
boomgaard is van een eigenaar, die
het voortbestaan van de boomgaard
wel altijd belangrijk heeft gevon
den, maar die zelf niet het onder
houd kan verzorgen. Het bescher
men van dat deel van de boomgaard
kunnen we dus niet met de gemeenDe zeer oude kastanjebomen voor
Raadhuisstraat 7 en 9 in aptil1969.
Foto: archief gemeente Capelle aan
den IJssel.
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te regelen. Er zijn wellicht vrijwilligers dil' daarhij will")l helpen. Maar dan
moet die eigenaar dat ook willen.
Langs de 's-Gravenweg staat de fraaie boerderij dil' ill gl'hrlJi~ is als Scout
centrum. Voor en naast de boerderij staan een aantal hllllgslillnfrlJitbomen, die
tot voor kort op geen enkele manier werden onderhouden. De heheerder van het
scoutcentrum heeft nu vrijwilligers ingeschakeld om het onderholJd van de
bomen jaarlijks te verzorgen. Hierdoor kunnen de fruitbomen Wl'l'r meer gaan
bloeien en zal ook hun vorm bijdragen aan de fraaiheid van de 's (iravenweg.
Tussen de Dorpsstraat en de Plantsoenstraat ligt het S.G.A. Oooren
bosplantsoen. Dit plantsoen was het eerste openbare plantsoen in Capelle dat
als zodanig is aangelegd. Het ligt naast het toenmalige gemeentehuis. Het i::;
genoemd naar de heer S.G.A. Doorenbos (1891-1980), directeur Dienst
Gemeenteplantsoenen van Den Haag, die in 1927 op verzoek van Capelle 's bur
gemeester J. Verloop het ontwerp verzorgde. Doorenbos was een algemeen
erkend deskundige op het gebied van bomen en struiken (zie bladzijde 29, red.).
Nog niet zolang geleden heeft de gemeente dit plantsoen gerestaureerd. Dat
gebeurde door het plantsoen aan de hand van het oorspronkelijke beplantings
plan weer in te planten. De oorspronkelijke planten die er nog waren, zoals de
zeer fraaie acacia's, werden gehandhaafd. De vreemdgangers werden verwijderd
en vervangen, door nieuwe planten volgens het oorspronkelijke plan terug te zet
ten. Deze restauratie is in samenspraak gegaan met geïnteresseerde buurtbewo
ners.
Ik denk dat het goed is als we weten welke bomen en struiken extra waardevol
zijn voor het dorps/stadsgezicht. Dat moet niet beperkt blijven tot beplanting in
gemeentelijk bezit. Ook het groen van particulieren moet naar mijn idee daarbij
bekeken worden. Anders dan bij het monumentenbeleid is gebeurd, zou ik par
ticuliere eigenaren niet iets willen opleggen. Maar wel willen kijken of we ze
kunnen helpen om hun waardevolle groen te behouden. Heel vaak zal dat voor
al moeten door hen te helpen met het onderhoud, deskundig advies of hulp bij
de uitvoering. En moet de HVC daarbij gesprekspartner zijn, als het om monu
mentaal groen gaat of niet? Ik vraag me af of er anderen zijn die over dit alles
met mij samen eens willen nadenken. Om te zien of we daarmee iets kunnen.
Misschien zou er een werkgroep monumentaal groen moeten komen, of een lijst
van vrijwilligers die willen helpen om monumentaal groen te onderhouden. Of
nog iets anders.

S.G.A. DOORENBOSPLANTSOEN
Op initiatief van gemeenteambtenaar Cees van der Linden is in 1983 het
plantsoen aan de Plantsoenstraat genoemd naar Simon Godfried Albert
Doorenbos, geboren 7 oktober 1891 te Barneveld, overleden 15 september
1980 te Den Haag. Simon Doorenbos, die een groot deel van zijn jeugd in
Capelle aan den Ijssel doorbracht, maakte in 1927 het ontwerp voor het
plantsoen dat in 1928 werd aangelegd. De nationaal en internationaal
erkende en bekende dendroloog (boomdeskundige) is de zoon van domi·
nee Jan Doorenbos . die komende van Barneveld van 3 april 1898 tot aan
zijn vertrek op 21 september 1919 naar Schalkwijk de Hervormde
Dorpskerk heeft gediend - en Fenna Vleeswijk.

Simon Godfried Albert Doorenbos
Uit een door Cornélie M. Cremers geschreven biografie, waarin Simon
Doorenbos veel zelf aan het woord wordt gelaten, blijkt dat deze vanaf zijn kin
derjaren al een grote belangstelling toonde voor bomen, planten en dieren. "Al
in Barneveld had ik voor mijn zesde jaar een eigen tuintje en zorgde met mijn
iets oudere broertje voor een paar duiven; een stel zwarte pauwenstaartjes, die
wij cadeau kregen van dominee Kuiper uit Vianen. In Capelle aan den IJssel lag
rondom OIIS huis een hele grote tuin; hier hadden sommige van de kinderen een
eigen plantenhoekje. Er stonden ook rozen, die mijn vader uit Barneveld had
meegenomen en die ik later op naam leelde zetten. In Capelle heb ik veel geleerd
over planten, vlinders, torren en vogels. Als kind zwielf ik langs de rivieroevers,
op de plassen en in de natte bosjes met els en wilg. /n de sloten vonden wij vis
sen en konden wij paling vangen. Het was een leuk spelletje om vers water uit
de IJssel in de poldersloot te laten lopen en zo de paling aan te trekken. Wij roei
den op en zwommen graag in de IJssel en leefden intens mee met het verkeer op
het water. Het dOip Capelle lag aan de rivier en tijdens mijn jeugd hadden zich
al vele fabrieken gevestigd. Langs de dijk leek Capelle op een fabrieksplaats,
naar de polder toe eerder op een boerendorp. Dominee's kinderen hebben op
een dOip overal toegang; wij liepen binnen bij de burgemeesteJ; de doktel; de
boeren, de tuinders en de arbeiders, evenals op de steenfabriek, de scheepswelf
i

De oude pastorie
(1852-1967), waar
het domineesgezin
Doorenbos van
1898 tot 1919
woonde, aan de
Kerk/aan 4. De
opname is van
rond 1955 en komt
uit het archief van
de gemeente
Capelle aan den
IJssel.

Graag krijg ik van de lezers vall
dit artikel commentaar op mUil
ideeën.
Wim

VUil

dell Hn'It/f'1I

O/llli' !JoO/lliiu(lrd (Ion de
Nijl'I'I'//I'idslraat.
(-'010: ./(/11/1 de Gier.
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en in de glasblazen} (vanjeneverkruiken). Er waren ook plic!lten. zo moest ik op
zaterdagmiddag helpen collecteren voor de zending. Vanze/fl'[Jrekend ging de
gehele familie 's zondags naar de kerk, de jeugd naar zorulag:school en wat
ouder geworden werd ik lid gemaakt van de Jongelings- en Zangvereniging. Al
jong werd er heel wat van ons verwacht, wij kregen een strenge maar liefdevol
le opvoeding en vanzelfsprekend vonden wij niet alles wat wij doen moesten
prettig!"

Het domineesgezin Doorenbos vestigde zich in 1898 in de oude pastorie (1852
1967) aan de Kerklaan 4 (B221). Simon is dan 7 jaar en moet daarna vrijwel
zeker enige jaren de openbare lagere school I aan de Dorpsstraat 153 (B234),
onderlangs tegenover de Van Cappellenstichting, hebben bezocht. Vier jaar later
echter - zo lezen we in zijn biografie - bezoekt hij een school in Rotterdam:
"Vanaf mijn Jle jaar ging ik per trein lIaar school in Rotterdam; om op tijd te
komen ging ik om ha/lacht vaIJ huis (van de pastorie naar het station, ook aan
de Kerklaan, was het circa 10 minuten lopen). Na aankomst op het station van
Rotterdam (Maasstation), moest ik altijd door een deel van de stad lopen; zo heb
ik in 1903 iets van de spoOiwegstaking meegemaakt en ook de brand van de luci
fe/fabriek op Crooswijk. Bij deze brand hielpen mijn broertje en ik een aantal
volwassenen, die aan een lang touw een brandspuit over de keien trokken. Zo
behoorden wij tot de eersten die bij de brand arriveerden; wij kropen op een
klompenhokje waar wij, gezien de drukte, later niet meer afkonden. Zo zaten wij
enkele uren op de eerste rij en hebben de brand 'prachtig' kunnen zien. Op
school was ik uitgesproken slecht, geen enkel vak interesseerde mij, wel bracht
ik trouw materiaal mee voor de plantkundeles. Toen ik ouder geworden met de
fiets naar school mocht, wat ik graag deed, raakte ik wat meer verzoend met het
onde/wijs!"

.

Omdat hij in de toekomst mogelijk een biologische studie wilde gaan volgen
werd Simon Doorenbos in 1905 door zijn ouders naar het gymnasium in Gouda
gestuurd. Net als in Rotterdam had Sifnon ook in Gouda weinig interesse in de
meeste vakken. De dagelijkse fietstocht van Capelle naar Gouda - over de
Kerklaan, 's-Gravenweg en via Kortenoord en Moordrecht over Schielands
Hoge Zeedijk - was voor de natuurliefhebber en de toekomstige dendroloog
echter een plezierige afleiding. Op school in Gouda kwam Doorenbos in aanra
king met jongens uit Boskoop, van wie hij hoorde over de kwekerijen en de
school voor de boomkwekerij daar. De interesse voor een toekomst in de boom
kwekerij werd zo in het Goudse gewekt. Nadat zijn vader zich eerst uitgebreid
had laten informeren trok Simon op 7 juli 1907 naar Boskoop. Bijna 16 jaar oud
ging hij daar op kamers wonen. De helft van de dag werd door Simon de school
voor de boomkwekerij bezocht, de andere helft gewerkt op diverse kwekerijen
en 's avonds huiswerk gemaakt. Moest hij eerst altijd achter zijn vodden worden
gezeten voor het maken van huiswerk, nu ging alles als vanzelf. Het weekend
werd thuis doorgebracht. Dat betekende op zaterdagmiddag een fietstocht van
20 kilometer van Boskoop naar Capelle en op maandagochtend heel vroeg in
omgekeerde richting weer terug.

mijn vader, die orthodox dominee was in Capelle aan den IJssel, buiten liep om
naar het vliegen van Jan Olieslagers (1883-1942, piloot uit Vlaanderen die
vliegdemonstraties gaf) te kijken. Olieslagers vloog (in de week van 19-25 sep
tember 1910) vanaf Woudenstein in Kralingen - de luchtvaart was nog in het
beginstadium - maar trok als een 'mirakel' ieders aandacht. Vandaar dat een
kleine delegatie van 'gelovigen', hun dominee op zijn wandeling om raad kwa
men vragen over een onoplosbaar probleem. Zij vroegen hem het volgende:
"Dominee mogen wij wel naar het vliegen kijken, is dit niet God verzoeken?"
Mijn vader antwoordde: "Jullie kennen de scheepvaart van de Rotterdamse
haven, wij hebben hier de scheepsweifvan Vuyk. De eerste schepen waren niet
zeewaardig, toch zette men door en streefde naar verbetering. Niettegenstaande
er nog steeds schepen vergaan en wijzer geworden door bittere ervaringen,
beseffen wij dat wij de scheepvaart onmogelijk kunnen missen. Wij hebben leren
inzien, dat de zeeman niet iemand is die God verzoekt, wel bidden wij voor zijn
behouden vaart. Hetzelfde geldt voor de luchtvaart, die in de nabije toekomst
ook onmisbaar en minder gevaarlijk zal worden. Volgens mij draagt een moedig
mens als pionier Olieslagers bij aan de ontwikkeling van grote dingen. De klei
ne delegatie van kerkleden ging tevredengesteld weg. Dit spontane antwoord
van mijn vade/; dat mij altijd is bijgebleven, was typerend voor zijn hele per
soonlijkheid" .

Na het vertrek uit Boskoop in 1909 werkte Simon een jaar in Groenekan waar

Het terrein van steenplaats 'de Oude Plaats' rond 1911. Hier werd in het voO/jaar van
1928 het door Simon Doorenbos onMo/pen plamsoen aangelegd. Links zijn /log mu
ren van de gesloopte steenovens te zien. Op de achtergrond het gemeefllehuis (van
1909 tot 1966), de voormalige woning van steenbakker Lans en nu restaurant B & W.
Het achter gelegen koetshuis is later verbouwd tot 2 woningen.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

In 1909 slaagde Simon Doorenbos voor het eindexamen van de tuinbouwschool.
Uit diezelfde periode dateert de volgende anekdote, door Doorenbos vertelt aan
de schrijfster van zijn biografie: "Het zal omstreeks 1908 geweest zUn dat ik met
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hij het vak bij de landelijk bekende firma H. Copijn & Zn door en door leerde
kennen. Daarna ging hij onder andere werken en studeren in Duitsland,
Engeland, Schotland, Ierland en Noord-Amerika, om in 1914 drieëntwintig jaar
oud weer terug te keren naar Groenekan als chef van de boomkwekerij. Na in
1922 als plantsoenmeester bij de gemeente Utrecht in dienst te zijn getreden ver
trok Doorenbos in 1926 naar de gemeente Rotterdam, waar hij slechts een half
jaar bleef maar in die korte tijd wel een belangrijke bijdrage leverde aan het
beplantingsplan van een deel van het Kralingsche Bos. In mei 1927 begon
Simon als directeur Dienst der Gemeenteplantsoenen van Den Haag, in welke
gemeente hij een grote rol speelde bij de aanleg en inrichting van het bekende
Zuiderpark, een park met een grote cultuurhistorische waarde. In hetzelfde jaar
vroeg burgemeester Johannis (Jan) Verloop (1882-1958) - burgemeester van
Capelle aan den IJssel van 2 mei 1919 tot 1 september 1947 - aan Simon
Doorenbos of hij een ontwerp wilde maken voor een plantsoen op het tenein van
de 'Oude Plaats', de voonnalige steenplaats van de familie Lans, waar tot circa
1909 in drie steenovens eeuwenlang miljoenen ijsselsteentjes zijn gemaakt. Als
oud-inwoner van de gemeente waar hij een plezierige en leerzame jeugd heeft
doorgebracht voldeed Doorenbos graag aan dit verzoek en stelde zich belange
loos beschikbaar voor het maken van een plan, een bestek en het begeleiden van
de aanleg tot en met de oplevering. Tegelijkel1ijd werd ook het beplantingsplan
van een klein plantsoentje aan de Boezemstraat, nu de Van Speykstraat, meege
nomen. Bij vier Capelse bloemisten - E. Bomhof, C. Mouwen, W. Schouten en
J.M. van Welie - werd offerte gevraagd. Het werk werd voor de prijs van
f 304,00 gegund aan Evert Bomhof van de Dorpsstraat 191 a. Rond het plant
soen, dat in het voorjaar van 1928 werd aangelegd, werd een 85 cm hoog hek
geplaatst met een totale lengte van circa 175 meter. Binnen dit hek was het
streng verboden gebied.

De acacia's
In het Doorenbosplantsoen staan nog twee van de zes acacia's die er in 1928
zijn geplant. De overige vier zijn rond 1950 gerooid. Aris Molenaar (1924
2005) - de allereerste medewerker van de Capelse plantsoenendienst - en de
doodgravers Boudewijn Huisman en Zeger Verwaai voerden dit karwei uit in
opdracht van de toenmalige chef, die de acacia's maar lelijke bomen vond.
Toevallig was er de avond na het kappen van de vier bomen een raadsverga
dering in het nabijgelegen gemeentehuis. Raadsleden op weg naar die verga
dering zagen bij het passeren van het plantsoen tot hun verbijstering en ver
ontwaardiging de acacia's omver liggen. Ze konden in de raadsvergadering
burgemeester Jacob van Dijk (1911-1999) - burgemeester van Capelle aan den
IJssel van 16 augustus 1948 tot 1 juli 1974 - meteen om opheldering vragen.
Deze zei van niets te weten maar het de volgende dag te zullen onderzoeken.
De andere morgen - Molenaar, Verwaai en Huisman waren nog maar net
begonnen met de voorbereidingen voor het kappen van de laatste twee acacia's
- kwam de burgemeester woedend op hen af. "Willen jullie hier onmiddellijk
mee ophouden", brieste hij de mannen toe, die enigszins geschrokken stopten
met het uitvoeren van het laatste deel van de vernietigende opdracht van hun
chef. De laatste twee acacia 's uit het oorspronkelijke ontwerp van Doorenbos
waren daarmee gered. Hoe het met de chef is afgelopen vertelt het verhaal
niet.

Hel S.GA. DOOl'enbospfanlsoen in mei 1999.

F%: Jaap de Gier.

In ongeveer het midden van het plantsoen was een plaats ingeruimd voor de
muziektent van 'Eendracht Maakt Macht', die in 1926 al in gebruik werd geno
men en was gemaakt door de bekende Capelse timmerman/aannemer en promi
nent lid van de muziekvereniging, Maarten Buijs. Deze muziektent was demon
tabel en kon ook elders in de gemeente worden gebruikt. De vaste stek was ech
ter het plantsoen in de Oude Plaats, welke buurt zich mede door het daar aanwe
zige gemeentehuis en de winkels in de loop der jaren steeds meer ontwikkelde
tot het centrum van de gemeente. Op Koninginnedag bijvoorbeeld werd tot aan
het in gebruik nemen van een nieuw gemeentehuis aan het Slotplein in 1966,
ieder jaar de traditionele aubade gehouden. De burgemeester hield dan tussen
het zingen van vaderlandse liederen door een toespraak. Rondom het plantsoen
werd uitgebreid gevlagd en het zag er zwart van de mensen die uit heel Capelle
naar de Oude Plaats waren gekomen. Van alle Capelse scholen kwam de jeugd,
vooraf gegaan door de muziek, in optocht naar het plantsoen. Vanuit Schenkel
via de Oude Laan, vanuit Keeten (Capelle-West) en Dorp via de dijk. Vooral
vanaf de dijk had je een prima zicht op de zingende menigte, de muziek en de
muziektent Het plantsoen mocht beslist niet worden betreden. Binnen het hek
was alleen toegang voor de notabelen, de bestuursleden van de Oranjevereniging
en de leden van de muziekvereniging. De muziektent is in de jaren zestig spoor
loos verdwenen. Ook het hek rond het plantsoen is niet meer. Het plantsoen is
nu vrij toegankelijk. Het gras mag worden betreden. 's Zomers wordt er jeu de
boules en volleybal gespeeld, of zomaar wat gekletst. Wat zou Simon Doorenbos
daar allemaal van gevonden hebben? Het plantsoen dat zijn naam draagt is in
ieder geval een mooie plek, het groene hart van een fijne buurt en beschennd
dorpsgezicht.
Paut Weylillg
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OPENING EXPOSITIE 'RELIGIEUS ERFGOED.
CAPELSE KERKEN IN VERLEDEN EN HEDEN'
Zaterdag 2 april presenteerde de Historische Vereniging CapeIJe aan den
Ijssel (HVC) in het Dief- en Duifhuisje aan de Rozenburcht een nieuwe
expositie met als titel 'Religieus erfgoed. Capelse kerken in verleden en
heden'. Met de expositie loopt de HVC vooruit op het landelijk thema van
de Open Monumentendag op 10 september 2005: "Religieus erfgoed.
Geloven in monumenten". De opening werd verricht door Ds. J. van
Andel, geen onbekende in Capelle vanwege het feit dat hij al in 1978 naar
hier kwam en binnen de gemeente op diverse fronten werkzaam is
geweest. Sinds 1994 is ds. van Andel pastor van het IJsseIJandziekenhuis,
waar hij onopvaIJend, opvallend veel goed werk doet voor iedereen met
wat voor achtergrond dan ook.
'Religieus el/goed. Capelse kerken in verleden en heden' is alweer de ISe expo
sitie sinds de ingebruikname van het Dief- en Duifhuisje op 14 september 1996
als museum. De exposities in dit rijksmonument - samen met de nabijgelegen
Slotgrachten het enige dat nog herinnert aan het laatste in 1798 gesloopte Slot
van Capelle - genieten een grote populariteit onder de (oud) Capellenaren. Meer
dan 4000 mensen passeerden tot nu toe op circa 70 zaterdagmiddagen maar
liefst de drempel van het 'dievehuissie', zoals het in de volksmond wordt
genoemd.
'Religieus elfgoed. Capelse kerken iJl verleden en heden' is samengesteld door
de HVC-vrijwilligers Aad de Bruijn, Jaap de Gier en Kees van Beusekom. Zij
brachten alle Capelse kerken onder één dak, een bijzonder feit gezien de nog
altijd religieuze verdeeldheid ook in Capelle. Naast foto's van alle kerkgebou
wen zijn binnen de expositie een maquette te zien van de Dorpskerk gemaakt
door Tobias Bakker, een maquette van het kerkgebouw van Hervormd Lokaal
gebouwd door Martin van Holst, en tal van kerkelijke gebruiksvoorwerpen.

RAADHUISBEWAARDER
Na tientallen jaren in het noorden van het land te hebben gewoond, kreeg
ik in 1987 de gelegenheid terug te keren naar de plaats waar ik de eerste
36 jaar van mijn leven had doorgebracht: Capelle aan den Ijssel. Dat het
dorp inmiddels stad was geworden was me bekend, omdat ik tijdens mijn
verblijf in het noorden uiteraard regelmatig de familie bleef bezoeken.
Wat echter, naar mijn idee, nauwelijks was veranderd, was de
Hollandsche Ijssel. Die had ik geweldig gemist. Overal in ons land is
water. Maar een kanaal, een meer of een ven is niet te vergelijken met een
levende rivier met eb en vloed. Tijdens mijn familiebezoeken ging ik dan
ook altijd, ondanks de vriendelijke uitnodigingen dat bij hen te doen, mijn
meegebrachte boterhammen aan de IJsselkant opeten. Even de geur en de
kleur van het water opsnuiven. Ik had immers gedurende mijn hele jeugd
op een plek gewoond met altijd zicht op de rivier: het oude raadhuis aan
de Dorpsstraat 3. Mijn ouders
- Cornelis Soek (1891.1982) en Clasina van den Berg (1896-1978) - vervul
den daar de betrekking van 'bewaarder van het raadhuis', in de praktijk
'raadhuisbewaarder' genoemd. Toen ik weer in CapeIJe was gevestigd heb
ik een 'open monumentendag' aangegrepen om in het pand weer eens een
kijkje te nemen.
Veel herinneringen kwamen toen boven. Ook ging ik me van alles afvragen.
Vragen, die ik me als kind uiteraard nooit had gesteld. Hoeveel werk hebben
Het oude raadhuis aaIJ de Dorpsslraat 3. Het huis waar Corrie Soek haar hele jeugd
heeft gewoond en beide ouders de betrekking vaIJ 'raadhuisbewaarder' vervulden.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

De expositie is geopend van 13 tot 16 uur op de eerste zaterdag van de maanden
tfm oktober 2005, te weten: 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober. Een

extra openstelling is er op 10 september (Open Monumentendag) van 10 tot 16
uur. Groepen volgens afspraak; inlichtingen bij C. van Beusekom, telefoon 010
4422440.
Paul Weyling
Ds. 1. van Andel (uiterst
rechts) bedient het touw
waarmee de luidklok
(op band) van de Schenkel
kerk in werking werd gesteld,
daarbij geassisteerd door
v.r.n.l. Jaap de Giel; Aad de
Bruijn, Cees van Beusekom
en Paul Weyling.
Foto: Leendert van der Waal.
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mijn ouders in dat toch wel grote gebouw met drie trappen niet moeten verzet
ten? Terwijl vader ook nog de hele dag op de tuin aan de 's-Gravenweg 45 (nu
's-Gravenweg 766, Rotterdam) werkte. Nooit waren ze vrij, want vakantie heb
ben we voorzover ik mij herinner nooit gehad. Al deze overpeinzingen maakten
mij erg nieuwsgierig naar de arbeidsvoorwaarden die bij de functie van huisbe
waarder hoorden.
Navraag bij het archief van de gemeente Capelle bracht mij niet veel verder dan
de data van aanstelling en ontslag. Die waren me echter al bij benadering
bekend. Verdere gegevens waren niet meer te achterhalen. Daar heb ik me dus
een jaar of vier bij neergelegd. Maar omdat het me toch bezig bleef houden
kwam het een keer ter sprake op een zaterdagmiddag, toen ik samen met Henk
van der Marel toezicht hield in ons museum. Erg druk was het niet. Dus dan is
er gelegenheid voor een praatje over 'vroeger'. Volgens Henk moesten de door
mij gezochte gegevens bij het Gemeentearchief Rotterdam te achterhalen zijn.
Hij wist dat de archieven van de gemeente Capelle van vóór 1948 daar worden
bewaard. Zelfs kreeg ik later van hem nog een nummer van een dossier, waarin
het één en ander was opgeborgen.
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De adl'utentie, die stond in de IJssel- en
ten koste van den raadhuisbewaar
Lekstreek valJ vrijdag 15 juni 1934,
der in de vervanging worden voor
waarin B & W van Capelle sollicitanten
zien, ten genoegen van respectie
oproepen voor de functie van 'Bewaarder
velijk den Burgemeester en van
van het Raadhuis'. De kosten voor de
Burgemeester en Wethouders.
advertentie bedroegen maar liefst f 4,80.
8.De raadhuisbewaarder is verplicht
tot geheimhouding van al hetgeen hem in de uitoefening van zijn betrek
king omtrent de administratie en de zaken der Gemeente bekend mocht
worden. Ditzelfde geldt voor de leden van zijn gezin.
9. Buiten zijn gezin mag de raadhuisbewaarder geen andere personen bij zich
doen inwonen dan met vooraf verkregen toestemming van Burgemeester en
Wethouders.
10. De raadhuisbewaarder is verplicht aan een ambtenaar ter secretarie, die
daarvoor naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders in aanmerking
komt, op aannemelijke voorwaarden kamers met volledig pension te geven
in de te zijner beschikking zijnde bovenwoning van het Raadhuis.
11. De raadhuisbewaarder ontvangt zijn bezoldiging per maand. De huur voor
het gebruik der bovenwoning van het Raadhuis wordt eveneens per maand
verrekend.
12. De raadhuisbewaarder is verplicht een eventueel verzoek om ontslag uit
zijn betrekking minstens twee maanden te voren bij den Gemeenteraad in
te dienen.
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In het Gemeentearchief Rotterdam kreeg ik inderdaad een dossier ter inzage met
gegevens over de eerste jaren dat mijn ouders de functie van 'raadhuisbewaar
der ' vervulden. Zelfs de advertentie in de IJssel- en Lekstreek van vrijdag 15
juni 1934, waarin sollicitanten opgeroepen werden schriftelijk te reageren, trof
ik erin aan. Vervolgens hield ik een door mijn moeder geschreven sollicitatie
brief in handen, gedateerd 19 juni 1934. Dat vond ik een ontroerend moment.
Dat ik dit papier na bijna 70 jaar nog even vast kon houden! Verder trof ik nog
andere correspondentie aan over van alles en nog wat. Want alle verzoeken
moesten schriftelijk worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders, dat
werd me wel duidelijk.
In een brief van 12 juli 1934 wordt gemeld, dat de gemeenteraad op 9 juli heeft
besloten mijn vader met ingang van 1 augustus 1934 te benoemen tot 'raadhuis
bewaarder' . Dat is nog eens een snelle afwikkeling van de procedure! Een aar
dige bijkomstigheid vond ik, dat van mijn moeder werd verlangd, dat ze een
gezondheidsverklaring moest inleveren. Het was duidelijk: een vrouw werd des
tijds niet in een zelfstandige functie benoemd als ze getrouwd was. Gelukkig
kon dokter Zandbergen een verklaring schrijven waarin stond dat mejuffrouw
Soek goed gezond was. De eerste informatie over de arbeidsvoorwaarden trof ik
in de advertentie aan: jaarwedde f 700,-, huishuur f 200,-, pensioenbijdra
genverhaal 10%. Burgemeester en wethouders hadden de volgende 12 regels
(nog in de oude spelling) opgesteld voor de 'raadhuisbewaarder ':
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1. Alle dienstvertrekken moeten des morgens voor half negen uur geheel
schoongemaakt zijn, ten genoegen van Burgemeesters en Wethouders.
2. De dienstvertrekken moeten vóór den aanvang van eventueel te houden
vergaderingen steeds schoon en voor gebruik gereed zijn.
3. Zoowel de dienstvertrekken als de verplicht door den bewaarder te bewo
nen huurwoning in het Raadhuis, moeten zindelijk en schoon worden
onderhouden, een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders.
4. De kosten van schoonmaakartikelen en hulpmiddelen komen ten laste van

Dit hele verhaal werd ondertekend door gemeentesecretaris J. Biert, burgemees
ter 1. Verloop en mijn vader C. Soek. De handtekening van mijn moeder is ner
gens te vinden. Haar naam komt trouwens ook nergens in voor. Alleen bij de
doktersverklaring.
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Clasina Soek-van den Berg voor de
ingang van het oude raadhuis.
Foto: collectie Corrie Soek.

Mensen zeiden vaak tegen mij: wat
heeft jouw moeder het toch altijd druk.
Ik wist toen niet dat andere moeders
minder te doen hadden. Met het inzien
van de arbeidsvoorwaarden is voor mij
in ieder geval veel opgehelderd. De
sfeer waarin ik ben opgegroeid is nu
verklaarbaar: werken, werken en nog
eens werken, er was gewoon geen tijd
voor ontspanning en aandacht voor
elkaar! Maar aangezien de situatie in
de crisis van de dertiger jaren in de
vorige eeuw voor veel tuinders ramp
zalig was, zal het aanvaarden van de
betrekking van 'raadhuisbewaarder' 
door mijn moeder (zo mag ik het toch
wel noemen) - verlichting hebben ver
schaft. Maar daarvoor moesten ze zich wel 24 uur per dag en 365 dagen per jaar
beschikbaar houden. In de winter moest niet alleen de ketel voor de centrale ver
warming van de ambtenaren worden gestookt, maar ook de kachels op onze
woonetage: die in de keuken, de kamer, de zitkamer van de kostganger (we heb
ben meerdere kostgangers in huis gehad o.a. ene Leunis?) en wat later één in een
kamer die werd ingericht voor architect Hulsteijn. Er was geen badkamer of
douche. De kostganger had op zijn slaapkamer een lampetstel (kan en kom) om
zich te wassen. In de keuken was alleen een koude kraan aanwezig, geen wmm
watertoestel dus. Wel was een stofzuiger in huis. De was deed moeder in het
onderhuis, in een kuip waarachter een mangel stond. De ramen aan de buiten
kant werden met een ragebol en waterslang gewassen. Voor de bovenste etage
kon een verlengstuk aan de steel van de ragebol worden geschoven. Staande op
een trapleer kon moeder er maar net bij. Dit alles kwam terug in mijn herinne
ring na het bezoek op die 'open monumentendag' aan het oude raadhuis en later
weer na het lezen van de arbeidsvoorwaarden. Ik heb veel respect gekregen voor
de manier waarop mijn ouders heel hard hebben moeten werken om het hoofd
financieel boven water te houden.
Corrie Soek

BOEK OVER OORLOG IN KRIMPENERWAARD

")
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Tweemaal komt in het boek Capelle aan den IJssel voor. Eenmaal is dat in ver
band met een naamloos jong meisje uit Capelle dat volkomen uitgehongerd bij
bakker en verzetsman Dirk Vonk in Berkenwoude aanklopte. De familie Vonk
vond het christenplicht om iedereen die om eten aan de deur kwam één of meer
boterhammen mee te geven; dat Capelse kind dat van de honger helemaal nam'
Berkenwoude was komen lopen dus ook. De andere keer dat Capelle in het boek
figureert is in het hoofdstuk dat gewijd is aan de droppings van wapens voor het
verzet. Nadat die wapens, verpakt in speciale containers, door geallieerde vlieg
tuigen op een afgesproken plek bij Lekkerkerk naar beneden waren gegooid,
moesten ze door verzetsmensen in het geheim naar hun plaats van bestemming
worden gebracht, bijvoorbeeld naar Rotterdam. Eén van de manieren was ze te
vervoeren in een melktankwagen, omdat zo'n wagen niet of nauwelijks gecon
troleerd werd door de Duitsers. Doordat er echter geen benzine meer te koop
was reden die melkwagens op houtgas, opgewekt door een houtgasgenerator
achter de auto. Dat houtgas leverde echter zo weinig pk's op dat de tankwagen
niet op eigen kracht tegen de helling van de pont van Van der Ruit aan de
Ketensedijk kon opkomen. Dat lukte alleen als een flink aantal mensen hielp
duwen, zoals de soldaten van de Duitse wachtpost bij de pont. 'De verzetsmen
sen uit Krimpen aan den IJssel moesten ilJ hun vuistje lachen wanneer de
Duitsers bij het veer meehielpen de Nederlandse melktankauto tegen de helling
aan de andere oever op te duwen. (. ..) Wanneer de Duitsers geweten hadden dat
er geen melk maar wapens in de tankauto zaten, zouden ze niet de melkauto
maar de bestuurder de gevangenis in geduwd hebben', aldus Van Wijnen.
Fred van Wijnen heeft met het boekje geen commerciële doelstelling gehad en
de uitgave ervan daarom in een stichting ondergebracht; hij wilde alleen dat
zoveel mogelijk mensen kennis zouden hebben van wat zich in de
Krimpenerwaard heeft afgespeeld tijdens de oorlog. Die waard had door zijn lig
ging een bijzondere positie: doordat de Algerabrug nog niet bestond, was het
westelijk deel van de waard eigenlijk een soort doodlopend gebied. De bezetter
had daar relatief weinig belangstelling voor, met als gevolg dat er minder Duitse
soldaten rondliepen dan elders. Daardoor was het ook een goede plek voor
onderduikers en illegale wapendroppings.
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Vaak wordt verteld dat er in de oorlog in de Krimpenerwaard veel NSB-ers
waren.Van Wijnen nuanceert dat beeld. Niet elke NSB-er was een landverrader
en 'fout' in de oorlog. Niet elke aan de grond geraakte varkensboer (en dat waren
er nogal wat) die in 1936 op de NSB stemde in de hoop op een betere toekomst
koos vier jaar later de kant van de Duitse bezetter. Van Wijnens relaas is geba
seerd op een groot aantal gesprekken die hij in de loop der jaren heeft gevoerd
met mensen uit de Krimpenerwaard die een bijzondere rol hebben gespeeld tij
dens de oorlogsjaren: verzetsmensen, onderduikers, dwangarbeiders en tal van
anderen. Alle aspecten van de oorlog komen dan ook aan de orde: de honger, de
onderduikers, de razzia's, de evacués, de deportaties, de executies.

In verband met de 60e herdenking van de bevrijding heeft de
Bergambachtse journalist en schrijver Fred van Wijnen een bijzonder aar
dig boekje doen verschijnen over wat zich allemaal afspeelde in de
Krimpenerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is in eerste instantie
geschreven voor leerlingen uit de groepen 7 en 8, maar is ook zeer leesbaar
voor volwassenen.

De Krimpenerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 -1945. Een polder
als schuilplaats en voedselbron, zoals de volledige titel luidt, is onder meer ver
krijgbaar bij alle boekhandels in Krimpen aan den IJssel. De prijs is € 10,00.

HVC Nieuwsbrief zomer 2005 pagina 38

HVC Nieuwsbrief zomer 2005 pagina 39

Henk Povée

NEELTJE KOOIJMAN
OF EEN STUKJE UIT HET VERLEDEN (2)
De heer P. Breedijk kreeg naar aanleiding van het door hem geschreven
artikel 'NeeItje Kooijman of een stukje uit het verleden' de volgende reac
tie van de heer W. Poerink uit Zeist. In de veronderstelling dat de leden
van de HVC hierin eveneens geïnteresseerd zijn, bood hij met instemming
van de schrijver de brief aan voor plaatsing in deze HVC-Nieuwsbrief:

5 wigjes. Deze zilveren tasbeugel is thans in mijn bezit. Van Kooijman bezit ik
een in aquarel gemaakte wapentekening, vervaardigd ter gelegenheid van het
huwelijk van Bregje Kooijman (zuster van Neeltje) met Eeuwout Hoogendijk,
welk echtpaar eveneens voorouders zijn van mijn grootmoeder.
Met vriendelijke groet,

W. Poerink.

Geachte heer Breedijk,
Met veel plezier heb ik in de HVC-Nieuwsbrief, jrg. 19, nr. 1, voorjaar 2005,
pag. 14 uw artikel gelezen over Neeltje Kooijman, de overgrootmoeder van uw
grootvader Pieter van der Linde. Zij is tevens mijn voormoeder, via mijn groot
moeder lA. Poerink-Hoogendijk van Cappellen.
Mijn grootmoeder is geboren in Ouderkerk, waar haar vader steenbakker was in
de Molenplaats. Haar geboortehuis staat er nog. Er heeft lang een notariskantoor
in gezeten en nu, dacht ik, een tandarts. De fam ilie is rond 1900 naar de
Oosthaven in Gouda vertrokken; de steenbakkerij liep niet meer en werd
gestopt. Haar vader ging vanuit Gouda iedere dag met de boot naar Ouderkerk.
Hij had het huis verhuurd maar het souterrain zelf in gebruik gehouden. Hij deed
daar zijn administratie. Mijn grootmoeder had twee kinderloze broers. Daardoor
zijn alle familiepapieren bij haar terechtgekomen en nu bij mij. Onder de fami
liepieren bevinden zich o.a. akten betreffende onroerend goed van het echtpaar
Van Cappellen-Kooijman.
Het taxatierapport van de spullen van Neeltje Kooijman kende ik niet.
Vel1'assend is om daar in terug te vinden een zilveren beugeltas wegende 2 omen
Afstamming W. Poerink:
Willem van Cappellen (1743-1806) x Capelle 1778 Neeltje Kooijman (1753-1844).
Johannes van Cappellen (1791-1875) x Ouderkerk 1818 Teuntje Hoogendijk
(1791-1861, dochter Bregje Kooijman).
Eeuwout Hoogendijk van Cappellen (1824-1899) x Ouderkerk 1860 Ariaantje
van Cappellen (1835-1894, haar vader Willem van Cappellen was een zoon van
Adrianus van Cappellen en een kleinzoon van Neeltje Kooijman).
Willem Hoogendijk van Cappellen (1863-1931) x Moordrecht 1886 Adriana
Johanna van Houweninge (1858-1928).
Jan Engelbert Poerink (1887-1966) x Gouda 1914 Johanna Adriana Hoogendijk
van Cappellen (1888-1969).
Willem Poerink (1920-1987) x Den Haag 1947 Jantje Anneke Huber (1921).
Willem Poerink (1951) x Chaam 1979 Theodora Petronella Prisse (1956).
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Zilveren dubbele tasbeugel, voormalig
bezit van Neeltje Kooijman, voorzien van
graveerwerk met papegaaien, breed 15
cm en hoog 9 cm. Stadskeur Rotterdam,
jaarletter k (1768) en meesterteken AR
(Adrianus van der Reijden).
Foto: W. Poerink.

JANNY VAN BERKEL ONTMOET
MEVROUW A. VAN DEN BERG-HAK
Het gesprek begint direct over mijnheer Cupedo, de hoofdonderwijzer die
bijna alle oude Capellenaren van het dorp in zijn klas heeft gehad.
Mevrouw Van den Berg is in een eerdere periode naar school gegaan en
had meester van de Hoeven. Maar de dames zijn ook oude bekenden van
elkaar. Mevrouw Van den Berg kwam vroeger bij de ouders van Janny
thuis als naaister. Vooral in de oorlogsjaren bewaarde de moeder van
Janny alles. En daarvan kon dan weer iets nieuws worden gemaakt.
Mevrouw van den Berg is weliswaar in Nieuwerkerk geboren, maar ze
verhuisde al jong naar Dorpsstraat 31 in Capelle. Daar was haar vader
boer op de grond waar nu industrieterrein de Mient is. Verder naar achte
ren liep hun grond door de huidige 747 buurt tot aan wat toen de Middel
wetering was. Het woonhuis is er nog. Het staat nu tussen de afrit naar de
Mient en het gemaal van Schieland in de Oude Plaats.
Het melkveebedrijf bleef bestaan tot 1971. De melk ging 's winters naar de
fabriek Aurora aan de Oostzeedijk in Rotterdam. Van maart tot oktober werd de
melk verwerkt tot kaas die aan huis werd verkocht. Maar er werd ook melk aan
particulieren verkocht. Ook (illegaal) in de oorlog voor de normale prijs van
f 0,25 per liter. Die melk ging bij Janny thuis in een melkkoker en bleef dan
staan tot er een dikke laag room op lag. De room ging in een fles en werd
geschud, waarna er een laag boter ontstond en wat overbleef was karnemelk. Er
waren vier kinderen, drie zussen en een broer die allemaal nog leven. De ouders
Hak waren zeer sociaal. Vader Hak zat in de oudercommissie van de school en
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in de kerkemaad van de Dorpskerk. Hij was streng. Op een avond was de doch
ter bezig met het naaien van een mouw. Het lukte niet en daarom bleef ze lan
ger op. Maar haar vader vond dat niet goed. Hij hoefde overigens alleen maar te
kijken. Dan wist je als kind precies wat hij bedoelde. Toen mevrouw Van den
Berg een keer op een zaterdagavond zat te lezen vroeg haar vader haar of ze
niets beters te doen had.
Mevrouw Van den Berg hielp thuis en ging bij een paar adressen uit naaien. Dat
deed ze graag maar ze hoefde niet. Mensen kwamen dan langs om een afspraak
met haar te maken. Zelf heeft ze nooit kleren gekocht, die maakte ze altijd zelf.
Ze trouwde in 1946 met Jan van den Berg. Dat gebeurde zoals dat toen gebrui
kelijk was. De stallen werden extra fris geschrobd, want het feest werd daar
gevierd. Haar man had 10 zussen en twee broers. Hij werd thuis erg bemoederd.
Maar zijn vader overleed al vroeg, zodat zijn moeder met dertien kinderen thuis
de zaak moest zien te redden. Dat heeft ze nog twaalf jaar met behulp van een
oudere broer volgehouden. Hun boerderij was aan de Capelseweg 41. Die staat
er nog maar is nu een Chinees restaurant. Toen moeder wilde stoppen werd er
voor haar een huis naast de boerderij gebouwd. Jan van den Berg en zijn broer
gingen samen de boerderij doen. Het boterde niet zo goed tussen die twee, zodat
ze besloten hun bedrijf te delen en elk op de eigen helft verder te gaan. Het melk
veebedrijf van 30 ha was daar toen nog groot genoeg voor. Het land lag dààr
waar nu het sportpark Schenkel is. Op het uiterste puntje van hun land staat nu
het Hssellandziekenhuis. Het was wel grasland met problemen. Mevrouw Van
den Berg herinnert zich dat in de warme zomer van 1947 grote stukken land zo
verdroogd waren dat er geen gras meer wilde groeien. In die tijd werd op boe
renland bij de Rotte nog turf gestoken. Toen de gemeente het land wilde hebben
voor sportvelden ging dat niet makkelijk. Gemeenteambtenaren kwamen regel
matig langs om vervangende woonruimte aan te bieden. Maar daar was niet veel
geschikts bij. Mevrouw Van den Berg heeft ze wel eens weggestuurd, omdat ze
alleen maar hun tijd zaten te verpraten en niets concreets aan te bieden hadden.
Uiteindelijk vonden ze een geschikte woning aan de Savanne. Haar man was
toen ongeveer tweeënzestig. Hij heeft nog wel wat werk voor een ander gedaan,
maar is toen al heel snel gestopt.

Boerderij Van den
Berg aan de
Capelseweg 41,
waar Aan en Jan
van den Berg van
1936 tot 1963
samen boerden en
daarna tot 1975
ieder voor zich.
Nu is hier
Chinees-Indisch
specialiteitenres
taur(lnt Fong Shou
gevestigd. Foto:
archief HVC.

Hun sociale leven speelde zich vooral af in verenigingen van de kerk. Het begon
met de meisjesvereniging die apart was van de jongelingsvereniging. Mevrouw
Van den Berg was later lid van de vrouwenvereniging op Schenkel. Daar speel
de ze zo'n veertig jaar op het orgel. Daarnaast was ze lid van de NCVB waar
voor ze ook zo'n twintig jaar het orgel bespeelde. Mevrouw Van den Berg speel
de ook 21 jaar orgel tijdens de zondagmorgendienst in de Capelse verpleeghui
zen Ichtus en Meerhorst. Haar man haalde dan in het tehuis de mensen van de
kamer en bracht ze na de dienst weer terug. Later deden ze dat in verpleeghuis
Rijckehove. Ook in verzorgingshuis De Roo van Capelle heeft ze wel orgel
gespeeld, bijvoorbeeld bij de weekafsluiting. Ook daar begon ze vroeg te spelen
terwijl haar man dan de bewoners onder orgelmuziek uit hun kamers haalde en
weer terugbracht. Ze had wel eens vijf à zes kerstbijeenkomsten in de week voor
kerstmis. Maar nu speelt ze maar af en toe meer. Aan de Kerklaan spreekt ze nu
met waardering over haar flat, waarvan ze vroeger nooit gedacht zou hebben,
erin te kunnen leven.
Janny van Berkel-Otterspeer
Wim van den Bremen

OPENING EXPOSITIE
'VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN'

Dorpsstraat 31, de
boerderij van
Simon Hak in de
zomer van 1980.
Hier woonde
mevrouw Van den
Berg-Hak met
haar ouders, broer
en drie zusters.
Foto: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.

"De traditionele doopformule bij het tewaterlaten van een schip luidde: Ik
doop u (dan volgt de naam van het schip) en wens bemanning en schip
behouden vaart met altijd een duim water onder de kiel. Naar analogie wens
ik de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel met deze expositie 'Ver
dwenen Scheepshellingen' toe: Dat velen kennis mogen nemen van deze eer·
tijds zo boeiende en uitdagende bedrijfstak in onze gemeente die voor velen
zorgde voor brood op de plank. Hierbij verklaar ik de expositie voor
geopend". Met deze woorden opende Ditta Vuyk-Stam onder zeer grote
belangstelling, zaterdag 21 mei 2005 even na elf uur, de nieuwe expositie
'Verdwenen Scheepshellingen', die tot mei 2006 in het Historisch Museum

HVC Nieuwsbrief zomer 2005 pagina 42

HVC Nieuwsbrief zomer 2005 pagina 43

aan de Bermweg 13 te zien zal zijn. Direct na het uitspreken van de goede
wensen hakte zij met een authentiek zilveren bijltje - aangereikt door
echtgenoot en laatste directeur van A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven
Dik Vuyk - het koord door waarmee de klink viel en de originele 'Fluit'
van de voormalige Werf I van Vuyk in werking trad met een oorverdo
vend lawaai als gevolg. Klink en fluit waren voor dit moment ter beschik
king gesteld door Jan Daan Oudenaarde, directeur van Schildersbedrijf
W.P. Schouten & Co.
"Ruim 2 jaar geleden nam het bestuur zich voor een expositie over de scheeps
bouw in Capelle te gaan organiseren" . Zo begon wnd. voorzitter Paul Weyling
- na de meer dan 100 gasten welkom te hebben geheten - voorafgaand aan de
openingshandelingen zijn toespraak. "Aanleiding waren de vele vragen die de
HVC kreeg over de geschiedenis van welf II van Vuyk aan de DOJpsstraat i.V.m.
de ontwikkeling van het Vuykpark, en de sluiting van de Ysselwe/f. Een andere
reden was dat de scheepsbouw eeuwenlang heel belangrijk geweest is voor
Capelle aan den IJssel. Kiellegging, tewaterlating, afbouw, proefvaart, over
dracht. Honderden keren hebben deze handelingen zich op scheepswerven in
Capelle afgespeeld. Tienduizenden hebben hier hun brood in de scheepsbouw
verdiend. Prachtige schepen hebben ze gebouwd. Van heel klein tot heel groot.
Schepen vaak fraai gelijnd, nog met een mooie zeeg en een mnde kont. Een
expositie over dit onde/we/p zou de geschiedenis van Capelle rijker en interes
santer maken, zo vond het bestuur" .

De vrijwilligers Henk van der Marel en Ger Mulder waren bereid de schouders
eronder te zetten. Na een eerste verkenning werd besloten niet alleen een expo
sitie in te richten over de laatste Capelse werven, Vuyk I en 11 en de Ysselwerf
maar de hele geschiedenis van de Capelse scheepsbouw voor zover als mogelijk
in beeld te brengen. Het team werd versterkt met Arie Nobel. Henk en Arie gin
gen zich daarna bezighouden met de expositie en Ger, daarbij geassisteerd door
zijn vrouw Ineke en Piet Breedijk, met het onderzoek. Aan het bijeenbrengen
van materiaal en onderzoek zijn duizenden uren besteed. En niet voor niets. Met
het verrichte werk
zijn deze actieve
er
vrijwilligers
bijzonder
in
geslaagd de eeu
wenoude Capelse
Paul Weyling
probeert op
verzoek van Dik
Vuyk het zojuist
aan de HVC
geschonken
Engelse fluitje uit,
en met succes.
Foto: Jaap de
Gier.

scheepsbouwgeschiedenis tot leven te brengen. In de zomer van 2004 werd Cees
van Yperen aangezocht om zich te buigen over de technische en altistieke kant
van de expositie. Eén van zijn eerste werkstukken was het samen met Tom
Mulder bouwen van een maquette van de werf van Willem & Jan Hoogendijk.
Een werf met historie, die zich bevond net voor de toenmalige gemeentegrens
met Rotterdam - toen nog gemeente Kralingen - t.h.v. de Usselmondselaan. Niet
alleen is hier het eerste in 1825 in Nederland gebouwde stoomschip 'De
Nederlander' tewatergelaten maar ook de 'Atlas' van 1927, nog steeds het lang
ste houten schip dat in ons land is gebouwd. Een tweede maquette werd gemaakt
van werf 11 van Vuyk aan de Dorpsstraat. Op deze werf is in 1953 de 'Banka'
gebouwd. Oudere Capellenaren spreken nog met ontzag over dit schip, het lang
ste in Capelle gebouwd, 157 meter lang. Vijf meter langer dan de 'Anzere' van
1978. Ook bij de bouw van deze maquette was Cees de grote animator en kreeg
hierbij de onmisbare steun van Arie Heuvelman, Tom Mulder en Teun Verkaik.
Klaas Mosterd uit Krimpen zorgde voor het fraaie schip op de helling. "Als
bestuur zijn wij al deze vrzj'willigers heel erkentelzj'k voor hun inzet en betrok
kenheid. Dank ook aan iedereen, het zijn er teveel om op te noemen, die ons
bereidwillig terzijde hebben gestaan bij deze expositie, zowel de bruikleengevers
als de vele andere helpende handen van binnen en buiten de vereniging. Zonder
hun medewerking zou het realiseren van deze expositie niet mogelijk zijn
geweest. Om van de expositie iets goeds te maken zijn binnen grenzen kosten
noch moeite gespaald. Toen echter het financiële plafond was bereikt moesten
de plannen worden bijgesteld. Dankzij de Rabobank hebben we de oorspronke
lijke plannen toch kunnen verwezenlijken. Bijzonder dank daarvoor aan het
afdelingsbestuur Capelle van de Rabobank Capelle-Rotterdam. Hun bereidwil
ligheid en snelheid van handelen was gmot".

Direct na het welkom, inleidende woorden en dank van de wnd. voorzitter kreeg
Dik Vuyk het woord: "Na de we/fsluiting in 1980 had ik niet kunnen dromen
nog eens op een 'bijna' doopplatform te mogen staan. Maar nu ik er sta geeft
het mij de mogelzj'kheid nog een paar opmerkingen te maken voordat mijn vrouw
de openingshandeling zal verrichten. Allereerst onze grote waardering voor het
werk dat u als HVC verricht hebt 0/11 'Verdwenen
Scheepshellingen' weer zichtbaar te maken. U laat mid
dels een maquette de nieuwbouwwe/f van A. Vuyk &
Zonen's Scheepswerven helemaal herleven. Oo/deelt u
straks zelf maar. Ik vond het indrukwekkend.
Complimellten aan de bouwers. Van nabij heb ik de
geboorte van het boek 'Verdwenen Scheepshellingen'
mee mogen maken. Ik dacht veel te weten van ome voor
malige scheepswe/f en familie. Maar jullie Gel' Mulder
en Paul Weyling hebben dankzij veelonderzoekswerk (ik
mag wel zeggen monnikenwerk) die kennis aanzienlijk
uitgebreid, hartelijk dank daarvoor".

Ditto Vuyk-Stam hakt met twee krachtige slagen het koord
door, waardoor de klink viel en 'De Fluit' in werking werd
gesteld. De e:>.positie is geopend. Foto: Jaap de Gier.
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"Gedurende mijn directeurschap van Vuyk Scheepswerven zijn ongeveer 120
schepen te water gelaten, grote en kleine. Spannend was het altijd! Vele doop
sters mocht ik begeleiden naar het doopplatform. Behalve de spreuk die ze uit
spraken alvorens het schip met de champagnefles te dopen maakte ik ze erop
attent om elke seconde van de tewaterlating te beleven, want het is zo voorbij.
Verder vertelde ik hun hoe ze met een bijltje het koordje door moesten hakken,
waarna de fles tegen de huid van het schip kapot kon vallen. Het schip kon dan
onbelemmerd het water inglijden. Met de klap van het bijltje sprak zij haar
goede wensen uit voor schip en bemanning. Van de meest opvallende tewaterla
tingen noem ik: Als kind vond ik de tewaterlating van de 'Ribeira Grande'
(1947) het spannendst omdat het schip een heel korte afstand bewoog en toen
muurvast bleef zitten op de helling, ondanks alle getrek met sleepboten later. Na
opnieuw te zijn onderstopt is het schip, maar nu met het goede vet, 14 dagen
later wel te water gelaten. Als directeur was de tewaterlating van de 'Anzere'
(1977) met haar 152 meter lengte, het spannendst. Gedurende 15 jaar hadden
we zo' n groot schip niet meer te water gelaten. Uniek en koninklijk was de doop
door prinses Margriet van het naar haar genoemde KOF schip te Amsterdam
(1966). Ook uniek was de doop van een hopperzuiger voor 1HC/Zaii'e (1976)
door een dame in bonte Afrikaanse kledij die het schip niet doopte maar
bespuugde. Vanwege het vroege uur van het hoogwater was de tewaterlating van
de 'Fredenhagen' (1977) voor een reder uit Lübeck de vroegste meegemaakte
doopplechtigheid. In plaats van het diner volgde het ontbijt. Het gezelligst was
de tewaterlating ter gelegenheid van de doopplechtigheid van 2 beunschepen
voor de Amsterdamse familie Van Baarsen (1964/1965)".

goede wensen - met twee krachtige slagen het koord doorhakte waardoor de
klink viel en Jan Daan Oudenaarde de 'Fluit' in werking kon stellen. De 'Fluit'
van Werf I, die overal in het Capelle langs de rivier was te horen. Waar iedereen
met en op leefde, die decennia lang vertelde als het ergens tijd voor was, een
klok overbodig maakte en na de sluiting van de werf door iedereen zo werd
gemist. Na het verstommen van het zware geluid bedankte Paul Weyling Dik
Vuyk voor het originele zilveren bijltje en Engels fluitje, die beide tientallen
malen zijn gebruikt op Werf II van Vuyk. Ditta Vuyk werd dank gezegd voor de
plezierige wijze waarop zij de openingshandeling gestalte gaf. Het was een
drukke, bijzondere, geslaagde opening. Nog niet eerder waren zoveel belang
stellenden bij de start van een nieuwe expositie aanwezig. De 'Verdwenen
Scheepshellingen' leven nog in Capelle en ver daarbuiten.

In de tijden voordat het schip met het bijltje werd te water gelaten ging dat op
een iets primitievere wijze. Nadat de gasten op het podium stonden en de doop
dame de fles tegen het schip had gegooid en haar wens had uitgesproken moest
de welfdirecteur aan de mensen bij de klink (onder het schip) kenbaar maken
dat deze kon vallen. Dat gebeurde door middel van een fluitsignaal. Dat moest
een heel betrouwbaar fluitje zijn. Bij het honderdjarig bestaan van de welf in
1972 overhandigde de toenmalige bedrijfsleider de heer Snoek mij dit originele
in Engeland gemaakte fluitje dat hij thuis had
bewaard. Welnu, het is mij een eer dit fluitje en het
bijl(je aan de HVC in eigendom te overhandigen
op voorwaarde dat zij deze voor het nageslacht
zullen bewaren als herinnering aan de vele sche
pen die te water zijn gelaten. Schepen die
gebouwd zijn door de inzet van heel veel Capelse
inwoners" .

'Verdwenen Scheepshellingen' is ook de titel van het bij de expositie beho
rende boek, dat wordt uitgegeven door de HVC en is geschreven door Ger
Mulder en Paul Weyling. Het eerste exemplaar werd aansluitend aan de
officiële opening van de expositie op 21 mei door secretaris Anneke van
den Bremen feestelijk uitgereikt aan de heer ir. Edward Teeuwen, die het
namens zijn vader ir. Jan Teeuwen, directeur van de Ysselwerf, in ont
vangst nam. Anneke stond uitvoerig stil bij de totstandkoming van het
boek en bedankte iedereen die een bijdrage aan het boek had geleverd.
Waardering was er voor het werk van beide auteurs, evenals voor Piet
Breedijken Ineke Mulder die hun steentje aan het onderzoek hebben bij
gedragen en Aline Verkaik, die de omvangrijke bouwlijsten heeft inge
voerd. Het tweede exemplaar van het boek was voor ir. Dik Vuyk.

Paul Weyling
'Verdwenen Scheepshellingen' is tot mei 2006 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.

'VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN', HET BOEK

Direct na zijn toespraak overhandigde Dik Vuyk
het bijltje aan zijn vrouw Ditta, die staande op het
'bijna' doopplatform - na het uitspreken van de

Het boek is een 'must' voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van
Capelle aan den IJssel, maar ook een aanrader voor hem of haar die zelf bij de
scheepsbouw in Capelle betrokken is geweest, of van wie partner, vader of
(over)grootvader daar heeft gewerkt. Het boek is door de veelheid aan informa
tie ook van landelijk belang voor 'shiplovers' uit de binnenvaaI1, zeevaart en vis
serij en voorzien van een honderdtal foto's, tekeningen, kaarten en illustraties.

De originele 'Fluit' van Welf 1 van Vuyk.
Foto: jaap de Gier.

Dit boek geeft in meer dan 200 pagina's een unieke blik op een industrie die
meer dan 325 jaar in Capelle aan den IJssel heeft bestaan maar uiteindelijk teloor
is gegaan. Onderzoek bracht tien verschillende locaties langs de Hollandsche
Ussel en twee aan het voormalige plassengebied aan het licht waar vanaf 1674
tot 2001 scheepshellingen hebben gelegen. Talloze vaartuigen zijn hier
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gebouwd, variërend van pramen, bar
ken en sleepschepen tot sleepboten,
splijtbakken, ro-ro's, koelschepen,
gastankers en de modernste vissers
schepen. Scheepswerf Hoogendijk
bouwde in 1823 het casco van de
'Nederlander', de eerste stoomrader
boot die in Nederland werd gebouwd.
Deze vooruitstrevendheid was een
kenmerk voor de 'Capelse' schepen: de
YVC-Ysselwerf ontving wegens een
geavanceerd ontwerp nog maar enkele
jaren geleden uit handen van haar Anneke van den Bremen overhandigt het
eerste exemplaar van het boek
Nederlandse vakbroeders de wissel
'Verdwenen Scheepshellingen' aan
prijs 'Schip van het jaar'. Dankzij
ir. E. Teeuwen. Foto: Jaap de Gier.
gesprekken met vele betrokkenen heb
ben de auteurs een goed beeld kunnen
schetsen van de werkomstandigheden die golden in de tweede helft van de twin
tigste eeuw. Uitvoerig wordt aangegeven welke oorzaken de scheepswerven
Vuyk in 1979-1980 en YVC-Ysselwerf in 2001 noopten tot sluiting. Daarnaast
zijn de bouwlijsten opgenomen van een aantal scheepsbouwers, waaronder die
van Hoogendijk, Bakhuizen, Vuyk, Kalkman, Marckmann & Faasen en de
YVC-Ysselwerf. Tenslotte is een hoofdstuk gewijd aan de belangrijkste lokale
toeleveranciers, zoals touwslagerijen, schilder- en motorenbedrijven.
Te koop:
Mede dankzij een negental sponsoren is dit fraai opgemaakte boek te koop voor
slechts € 18,90 in het Historisch Museum en de boekhandel. Het is ook te
bestellen via de website www.hvc-capelle.nl of telefoon 010-4508156. Voor ver
zending per post wordt een bijdrage in de verzendkosten gevraagd van € 3,00.

Verdwenen Scheepshellingen
Ruim drie eeuwen scheepsbouw
iJl Capelle aan den Ussel
door Gel' Mulder en Paul Weyling
Uitgave:
Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel
Technische realisatie:
Pirola Schoorl
ISBN 90 6455 484 6,
gebonden, € 18,90
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 30 MAART 2005
Aanwezig waren: 35 leden (geteld), waarvan 28 leden de presentielijst tekenden.
Afmelding ontvangen van de heren: M. Beugeling, A. van Mourik en W.P.
Rijkaart van Cappellen.

1. Opening.
De waarnemend voorzitter, de heer PJ.c. Weyling, opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastge
steld.Velvolgens leest hij een brief voor van de heer M. Beugeling, gedateerd 21
maart 2005, waarin deze aangeeft zich met onmiddellijke ingang terug te trek
ken als voorzitter van de HVC. Dit om persoonlijke redenen. De vergadering
betreUlt het dat de heer Beugeling zelf niet aanwezig is om een en ander verder
toe te lichten. Het bestuur zegt toe de heer Beugeling op een later tijdstip te zul
len bedanken voor zijn inzet voor de HVC. Dit mede namens de aanwezige
leden.
2. Mededelingen.
De secretaris, mevrouw A. van den Bremen, heeft de volgende mededelingen:
- De HVC is dringend op zoek naar een beheerder van het museum. Er is een
functieomschrijving beschikbaar. De vacature is gemeld bij de vrijwilligersva
caturebank. Verdere informatie is te verkrijgen bij de secretaris.
- De werkgroep Educatie van de HVC zit momenteel zonder leden. Omdat de
HVC voor het komende jaar een aanbod heeft gedaan aan groep 7/8 van het
basisonderwijs moet dringend in deze vacatures worden voorzien. Het gaat
dan met name om zaken als het opstellen van lesbrieven voor de groepen die
op bezoek gaan komen. Verdere informatie is te verkrijgen bij de secretaris.
- De HVC gaat een samenwerking aan met het Gemeentearchief Rotterdam
(GAR). Al het fotomateriaal van de HVC en de gemeente Capelle aan den
IJssel zal ingevoerd gaan worden in de beeldbank van het GAR. Het wordt dus
gedigitaliseerd en ontsloten. Voor het invoeren in de computer zijn vrijwilli
gers nodig. Verdere informatie is te verkrijgen bij de secretaris.
- Daarnaast is het GAR op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan
het opzetten van een digitale stamboom in Capelle aan den IJssel. Verdere
informatie is te verkrijgen bij de secretaris.
- Het Anjerfonds houdt weer haar collecte van 30 mei tlm 4 juni 2005.Wie stelt
zich beschikbaar als collectant? Aanmelden bij de secretaris.
Verdere mededelingen:
Zaterdag 2 april 2005 wordt een nieuwe expositie geopend in het Dief- en
Duifhuisje met als titel 'Religieus Erfgoed. Capelse kerken in verleden en
heden'.
- Zaterdag 21 mei 2005 wordt een nieuwe expositie geopend in het Historisch
Museum getiteld 'Verdwenen Scheepshellingen'. Tegelijkeltijd verschijnt het
bijbehorende boek met dezelfde titel.

3. Notulen Algemene ledenvergadering HVC d.d. 24 maart 2004.
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd door de ver
gadering en voor akkoord ondertekend door de secretaris en de wnd. voorzitter.
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4. Jaarverslag: de HVC in het jaar 2004.
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het jaarverslag 2004 wordt goedgekeurd
door de vergadering. Met dank aan de secretaris. De waarnemend voorzitter en
de secretaris ondertekenen het jaarverslag 2004 voor akkoord.
5. Financieel verslag 2004 / begroting 2006.
De heer G.I. Mulder vraagt een nadere toelichting over de aanschaf van de foto
collectie van de heer AH.C. van Senus. De waarnemend voorzitter geeft aan dat
de fotocollectie in 2000 door Van Senus is aangeboden aan de gemeente Capelle
aan den IJssel. Er is toen door de gemeente advies gevraagd aan de HVC. Deze
heeft positief geadviseerd; dit omdat de collectie veel historisch fotomateriaal
van Capelle bevat uit de periode 1969-1999, waarin Capelle groeide van dorp tot
stad. Ondanks het positieve advies heeft de gemeente afgezien van aanschaf,
waarna de HVC zelf het initiatief heeft genomen de collectie Van Senus te ver
werven. Dankzij een bijdrage van 20.000 van de Van Cappellen Stichting en
een bijdrage van 7.000 van de gemeente Capelle aan den IJssel is dit gelukt.
De rechten zijn in handen van de HVC. De hele collectie wordt ingebracht in de
beeld bank van het GAR. De collectie is tevens zeer bruikbaar bij het inrichten
van exposities en het uitbrengen van publicaties door de HVC.

Naar aanleiding van bovenstaande formulee11 de heer W. van den Bremen een
mogelijk model voor een toekomstige bestuurssamenstelling HVC. Dit model
gaat uit van een klein bestuur met vooral organisatorische taken en werkgroe
pen/commissies die zich voornamelijk met de inhoud bezig houden. Elke werk
groep/commissie heeft een voorzitter/commissaris. Daarbij is het niet persé
noodzakelijk en wellicht ook niet gewenst dat de voorzitter/commissaris van een
werkgroep/commissie onderdeel gaat uitmaken van het bestuur. In dat geval
dient de relatie tussen het bestuur en de werkgroepen/commissies goed uitge
werkt te worden. De heer Weyling geeft aan dat een discussie over de gewenste
bestuurssamenstelling HVC de komende tijd zeker zal plaatsvinden. De HVC
wordt steeds groter en de organisatie wordt complexer. Mede door allerlei nieu
we samenwerkingsverbanden die ontstaan, zoals met het GAR en met de kunst
en cultuurinstellingen in Capelle. Dat vraagt om besturen op hoofdlijnen.
Daarnaast moet er op inhoudelijk gebied ook het nodige werk verzet worden, dat
vraagt om een meer specialistische benadering op deelgebieden. Wordt dus ver
volgd.

7. Bestuursverkiezing.
De heer C. van Beusekom en mevrouw A van den Bremen worden door de ver
gadering herkozen voor drie jaar. Het voorstel van het bestuur om niet te voor
zien in de vacature C. van Maanen wordt door de vergadering overgenomen. De
vergadering dankt de heer van Maanen hartelijk voor zijn werk als beheerder
van het museum en voor zijn bestuurlijke inbreng. Voor het invullen van de plot
seling ontstane vacature van voorzitter geeft de heer Weyling aan bereid te zijn
voorlopig te fungeren als waarnemend voorzitter. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

8. Vaststelling Huishoudelijk Reglement HVC.
De heer G.J.J. Bolkestein heeft een aantal opmerkingen/vragen:
1. Wat is het verschil tussen ereleden en leden van verdienste?
In de statuten staat 'ereleden zijn die leden, die daartoe op voordracht van het
bestuur door de ledenvergadering zijn benoemd wegens bijzondere verdiensten
voor de vereniging of haar doelstellingen' .Het bestuur stelt voor daarnaast in de
statuten 'leden van verdienste' op te nemen. Met als omschrijving: 'leden van
verdienste zijn leden die op voordracht van het bestuur, door de algemene leden
vergadering als zodanig zijn benoemd voor bijvoorbeeld langdurige inzet in het
bestuur of als vrijwilliger. De heer Bolkestein ziet vrijwel geen verschil. Vandaar
de vraag. De heer Weyling antwoordt dat de ledenvergadering destijds een lid
van de vereniging heeft benoemd tot lid van verdienste. Daarbij is onvoldoende
naar de statuten gekeken. Vandaar deze inhaal slag. Als de vergadering vindt dat
het verschil tussen beide soorten bijzondere leden te klein is om een statutenwij
ziging door te voeren is de consequentie dat het lid van verdienste alsnog erelid
wordt. Aldus wordt besloten. De secretaris past het Huishoudelijk Reglement
hierop aan.
2. De heer Bolkestein stelt een aanvulling voor bij artikel 7. Functie- en
Taakomschrijving bestuursleden, onderdeel lid/depothouder punt 4. Punt 4 luidt:
geeft leiding aan een door het bestuur aangestelde commissie welke beoordeelt
of ontvangen goederen voor de vereniging bruikbaar zijn. Voorgestelde aanvul
ling: op basis van het door het bestuur vastgestelde verzamelbeleid. De vergade
ring neemt dit voorstel over. De secretaris past het Huishoudelijk Reglement
hierop aan.
3. De heer Bolkestein stelt voor bij het onderdeel lid/public relations punt 3 te
veranderen in: is eindverantwoordelijk voor het uitgeven van publicaties (i.p.v.
historische overzichten en geschriften) van de vereniging. De vergadering neemt
dit voorstel over. De secretaris past het Huishoudelijk Reglement hierop aan.
4. Bij artikel 9. Stemming en besluitvOlming lid 1. wordt een aanvulling voor
gesteld. Lid 1. luid: Elk lid kan voor maximaal één ander lid bij schriftelijke
machtiging stemmen. Voorgestelde aanvulling: De machtiging wordt uiterlijk bij
aanvang van de ledenvergadering overlegd aan de secretaris. De vergadering
neemt dit voorstel over. De secretaris past het Huish. Reglement hierop aan.
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De vergadering geeft het bestuur in overweging om de term 'winst' in de balans
en resultatenrekening 2004 te veranderen in 'positief saldo'. Het bestuur neemt
dit over.
De begroting 2006 wordt goedgekeurd door de vergadering.

6. Verslag kascontrolecommissie 2004.
De kascontrolecommissie bestond uit de heren IJ. van Campen en A van
Mourik. De heer van Campen geeft mede namens de heer van Mourik aan dat
de boekhouding keurig verzorgd is gebleken en geheel in orde is bevonden. Hij
stelt voor de penningmeester/het bestuur van de HVC decharge te verlenen. De
vergadering neemt dit voorstel over met dank aan de kascontrolecommissie en
de penningmeester voor het verrichte werk.
Benoeming kascontrolecommissie 2005.
De kascontrolecommissie 2005 zal bestaan uit de heren A. van Mourik en E.M.
Nederlof. Als plaatsvervangend lid is benoemd de heer G.I. Mulder. De heer
Mulder volgt volgend jaar de heer van Mourik op. Dan zal weer een nieuw
plaatsvervangend lid worden benoemd die het jaar erop de heer Nederlof zal
vervangen, enzovoort.

Met de aangenomen wijzigingen wordt het Huishoudelijk Reglement door de
vergadering vastgesteld. De heer Weyling constateert verheugd dat de HVC, na
een lang voortraject, nu eindelijk een Huishoudelijk Reglement heeft. Hij
bedankt de leden die in de conceptfase meegedacht en gepraat hebben voor hun
inbreng. Tevens wordt de secretaris bedankt voor haar inspanningen en daad
kracht.
9, Rondvraag.
De heer W.van den Bremen verzorgt samen met mevrouw J.v. van Berkel
Otterspeer de interviews in de Nieuwsbrief van de HVC. Hij houdt zich aanbe
volen voor tips over te interviewen mensen.
Mevrouw A.c. van Wurmond-van Eek vraagt hoe het zit met de boerderij aan
de 's-Gravenweg 325. De heer Weyling antwoordt dat de boerderij eigendom is
van de gemeente. De gemeente wil de boerderij een andere bestemming geven
(geen museum) en is op zoek naar een partij die het pand wil exploiteren en
tevens de noodzakelijke restauratie voor haar rekening wil nemen. De HVC zal
dus t.Z.t. het pand moeten verlaten en daarvoor een oplossing moeten zoeken
voor het depot.
JO. Sluiting.
De heer Weyling sluit de vergadering.
Na een korte pauze houdt de heer H. Povée, Capellenaar en lid van onze vereni
ging, een boeiende lezing over de geschiedenis van de Lopiker- en
Krimpenerwaard.
Waamemend voorzitter:

Secretaris:

P.J.c. Weyling.

A. van den Bremen.
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DE HVC ZOEKT VRIJWILLIGERS
- voor het scannen en beschrijven van foto's voor de Beeldbank 
- voor het invoeren van gegevens in de Digitale Stamboom - voor het beheer van het Historisch Museum - voor ingeroosterde museumdiensten 
- voor de functie van voorzitter - voor de Werkgroep Educatie Informatie bij de secretaris:
Anneke van den Bremen, telefoon 010-2849548
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