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JANNY VAN BERKEL ONTMOET KEES MILORT

CULTUURPROM 2005
Capelle's grootste en belangrijkste 11I11111111..... 1. ch' "lIilll vi('1" ('('IIWI'II ulld.,
Dorpskerk aan de Kerklaan, was op ~,ah'l'IlllJ( lil ~c\plt\lIIhc'" 200~ ch"lllIlIlS
waar om 10 uur het startsein werd gegcVt'1I VUIII cl.- ( 'ulllllll'III'1I111 J.IlI!'i, cl('
verzamelnaam voor de 3Se Capelse KunstuUll"ld. cic, (IC' ('111111111 Mllc 1\11'11
de 1ge Open Monumentendag. Aan het prograllllllll "'CII'cl 1111'1 1011111I1
enthousiasme meegewerkt door het gospel koor van Iwl ( 'hllllc'" V('rllll'I'I'
Zanginstituut. Het startsein werd gegeven door Wim dc Bmill. Wl'lhcllldlll'
Welzijn en Educatie van de gemeente Capelle aan den IJsscl. Ih' hl',\I' U('
Bruin reikte met gepaste trots aan de waarnemend HVC voorziClcr 1'11111
Weyling het Ie exemplaar uit van het boekje 'Monumentaal CapelIc' , ('('11
overzicht van alle beschermde monumenten en beschermde dorpsgezich
ten van Capelle aan den Ijssel.
Open Monumentendag 200S
De 1ge Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van het thema
'Religieus Erfgoed. Geloven in Monumenten'. Vooruitlopend op het evenement
was door de HVC in het Dief- en duifhuisje al eerder de expositie 'Religieus
Erfgoed. Capelse kerken in verleden en heden' ingericht. Gedurende 2 zaterda
gen en 7 zaterdagmiddagen werd de expositie, welke op zaterdag 2 april 2005
door ds. J. van Andel werd geopend, door ruim 450 mensen bezocht.
Open Monumentendag zelf trok dit jaar circa 2000 bezoekers, ruim 200 minder
dan vorig jaar toen ongeveer 2220 mensen een bezoek aan het evenement brach
ten. Het Dief- en duifhuisje was goed voor circa 110 bezoekers, het Historisch
Museum met de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen had er 55, terwijl de
mac.:hinekamer van het gemaal Jan Alme Beijerinck door circa IS mensen werd
bekeken. De door de HVC geëxposeerde historische kleding in de Van
Cappellellslichlillg mocht zich in de belangstelling van 200 bezoekers verheu
gen. de Dorpskerk ontving ongeveer 600 mensen. De overige tien deelnemende
Capelse kerken die geïnspireerd door het thema dit jaar ook open huis hielden,
moesten het ondanks het feit dat er van de fietsroute langs alle Capelse kerken
ruim 130 werden afgehaald, met aanzienlijk minder bezoekers doen: De
Hoeksteen 30, De Voorhof 18, Elimkerk 50, Moriakerk 58, Schenkelkerk 19 en
de Pauluskerk 28. Van de overige vier kerken werd geen bericht ontvangen,
hopelijk komt dit niet doordat de enthousiaste vrijwilligers daar geen enkele
bezoeker hebben mogen ontvangen. Rond de 700 mensen maakten een rond··
vaart met de twee historische zeilschepen op de Hollandsche IJssel.
Open Monumentendag 2006 en 2007
De Open Monumentendag 2006 zal plaatsvinden or l.atert!;lg IJ NI'flh'llIlh'l'. M01
het thema 'Feest' vieren we dan 20 jaar Open MOIIIIIII('llh'lllllll'. '1 11'(':<1' IN ('('n
voorlopige werktitel, over een andere, geschiklt'n' 11:111111 Willtil ti 1111 1 til' SIIl'i1lillg
Open Monumentendag nog nagedacht. Voor ,?()() I lh gt'\.. O/.I'1I Vlllli 111" liI('lIla
'Jongere bouwkunst'. Dit omvat de rc.:riolit' I H'iO 11).1() 1111'101\(1\.'1' 1I11i1"Il"it' II('()
stijlen en de periode van de soc.:ial(' WOl I i1Il',iloll W.

Zijn vader was daggelder bij Jongebreur, op de boerderij 'Cappellenhof'
aan de Kerklaan. Hier zijn nu de Binnenhof en de Buitenhof. Zijn ouders
woonden in een arbeiderswoning bij die boerderij. Daar werd Kees Milort
geboren. Behalve boerenknecht was vader ook lid van het dijkleger dat de
dijken bewaakte. Vader reed als ruiter te paard van het Toepad bij
Kralingseveer naar Hitland. Dat gebeurde op een paard, omdat een paard
beter aanvoelde waar er iets met de dijk was. Als de dijk niet in orde was,
stopte het paard en weigerde verder te lopen. De dijkbewaker wist dan
waar hij naar moest kijken.
Naast z'n geboortehuis stond het huis van dokter Zandbergen, dat nog steeds aan
de Kerklaan staat. Kees Milort bewaart goede herinneringen aan de dokter. Toen
zijn vader eens last van reuma had, kwam de dokter zes weken lang elke dag
langs om te kijken hoe het ging. Daarvoor werd nooit een nota gestuurd. Dokter
Zandbergen zag dat kennelijk als een burenplicht. Vader werd op een bepaald
moment benoemd als kerkenraadslid. Dat gaf problemen, omdat hij op zondag
bij de boer moest werken en dus niet alle kerkdiensten kon bezoeken. Daarop
besloot vader om ander werk te gaan zoeken. Hij werd opperman bij aannemer
Roodnat. Dat vond Kees niet leuk. Want ander werk betekende ook een ander
huis, omdat de woning bij de boerderij een dienstwoning was. Kees was zeer
gehecht aan de dieren daar. Het gezin verhuisde naar de Bermweg 42.
Op de lagere school ging het niet altijd goed. Omdat er Duitsers waren inge
kwartierd viel veel schooltijd uit. Bovendien was Kees veel liever op de boerde
rij bij de dieren. Hij bewaart goede herinneringen aan meester Hekking. Deze
had vooral oog voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hadden.
De twee daggelderwoningen, die behoorden bij de 'Cappellenhoj'. In de linker woning
is Kees Mi/ort geboren. Toen deze folo rond 1920 werd gemaakt woonde daar het
gezin van Gen'i!
van Middelkoop
met als buren het
gezin van Jan
.-/"
Kwakernaak. De
twee woningen
(toen Kerklaan 13
en 15,laler 15 en
17) zijn inmiddels
verbouwd tal één
woning die als
adres Binnenhof
22 heefl gekregen.
FOlo: archief
HVC.
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Meester Bakker mocht hij nielzo gr:ul/'" IlIa:lI' dal was wederzijds, 111,1 WI'I" nog
dat hij in de eerste klas juffrouw Van I>II'1'l'11 hnd ,lil ill de Iweudl' hll\~ 11I11'1'o1lW
Ploeger. Het laatste halve jaar ging hij IliI hlill V('I'hlli/,ing op S\'11I10I 111111 de
Kanaalweg. Daar duurde het even voordal Idj 0111\1'11011\(',11 w('ril.
Kees werd, toen hij van de dorpsschool kwalll, inIWM'hl(\Vl\1I VIIW dl' 'I)lll'lding
van timmerman aan de ambachtsschool in Rotterdalll. VllOldll1 h" iI 111 11 111'1'11 p.illg,
werd hij om een boodschap gestuurd naar Joris Maat. Uil' 111111 \'1'11 ~llIlldl'I~I>C
drijf annex verfwinkel aan de Kanaalweg. En Joris sprak voor 1\1'1'~ dl' Illslori
sche woorden: "Kees, jij bent net een ventje om schilder ll: wonlun", I lul 1I10Cst
Kees natuurlijk thuis bespreken. Daar werd besloten dat, als het Illogdijh wa,s
om over te schakelen van timmerman naar schilder, dat het mocht. I~n arH\(ors
moest Kees toch maar voor timmerman leren. Maar de overschakeling was gl:l:n
probleem. En dus volgde Kees 4 klassen van een half jaar elk. Hij leerde schel
Sl:n, algebra en meetkunde naast veel praktisch onderwijs. Daarop werd Kees in
I<-J4X schi hkr hij Joris Maat. Bij Maat moest hij "houten". Dat is het in houtkleu
ren schilderen van deuren en meubelen. Dat ging hem goed af. Zodanig zelfs dat
het al snd opviel. Maat moest de banken van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt schildnen. Daarvoor liet hij drie schilders elk een kerkbank doen
om het verschille /.iel1. TomI werd besloten dat Kees de preekstoel en de deuren
moest schilderen, 1~I'11 Iwk eer. Zo werden ook hallen in huizen "gehout" en
"gemarmerd". In dc kerk van Nieuwerkerk moesten ze proef schilderen voor
monumentenz.org. Daar werdelI panelen "gehout" en pilaren "gemarmerd".
Vroeger wenJeIi ook kOI't.sI'n beschilderd met hiezen en bladgoud. Dat bladgoud
zat in boekjes van 2,1 blad/.ijJen van X bij Xcm. Het werd op de verf geplakt als
die bijna droog was. Zo bl::schilderden ze ook rijtuigen en wagens van de melk
boer, de hakker en de dokter. De verven werden gemaakt op basis van loodwit
en "inkwit en aangemaakt met lijnolie. Dat loodwit was eigenlijk de witte oxi
datie van lood. Het werd in een verfmolen fijn gemalen. Als het werd aangesla
gen in de lijnolie waren er geen dampen. Schilders gebruikten standolie voor
glansverf en gekookte olie voor matte verf. Aan de verf werd siccatief toege
voegd om de verf te laten drogen. Als je er dan teveel in deed werd de verf te

snel droog en zag het eruit als craquelé. Daarom bepaalde Joris zelf de juiste
dosering. Later kwamen de synthetische verven. De kleuren werden door de
schilders zelf gemengd. In de beginjaren gingen ze met een handkar van de
schilderswerkplaats naar het te schilderen object. Op de handkar gingen de lad
ders en de verfmaterialen. Ze hadden houten ladders die met touwen uit elkaar
werden geschoven. Zo liepen Jan Boom en Kees Milort ooit met de handkar naar
Nieuwerkerk. Maar dat duurde hen te lang. Daarom namen ze de handkar maar
tussen hun twee fietsen in. Dat mocht niet van hun baas. Maar vanwege het wei
nige verkeer toen, kon dat eigenlijk best. Later gebeurde dat allemaal met de
auto.
Joris Maat was ongetrouwd en woonde samen met twee ongetrouwde zusters. Er
kwam een moment dat hij de zaak over wilde doen. Kees Milort heeft daar wel
over onderhandeld. Maar volgens zijn vrouw was het huis te oud en niet naar
haar zin. Daarom ging die overname niet door. Toen Joris stopte werd het bedrijf
overgenomen door neef Cor die de zaak nog 10 jaar voortzette, het laatst aan de
Kerklaan. Cor stopte in 1966. Kees Milort ging toen voor zichzelf verder. De
klanten gingen met hem mee. Vroeger werd er echter niet zoveel geschilderd.
Als het gebeurde, was dat bij de beter gesitueerden en waren het meestal plaat
selijke opdrachtgevers. Ze verdeelden het verfwerk over alle schilders van het
dorp om iedereen te vriend te houden. Kees had het bedrijf aan zijn zoon over
gedaan. En ook één van zijn kleinzoons gaat in de zaak. De andere leert voor res
tauratieschilder en oefent met het schilderen van hout en marmer imitaties. Kees
Milort schildert nu thuis in de werkplaats de deuren voor het huis van zijn klein
zoon. Maar verder haalt hij in wat hij als kind moest laten. Hij verzorgt de kip
pen en schapen bij de overburen en hij is actief bij demonstraties van de
'Stichting het Werkend Trekpaard', zoals bij de Utrechtse paardendagen.
Janny van Berkel-Otterspeer
Wim van den Bremen

Boerderij 'Cappel
lenho!, . gezien
vanaf de Kerklaan.
Waar de koeien
grazen, hevindt
zich nu onReveer
de Kievitlaan. Op
de plaats van de
boerderij staat
vandaag een rijtje
van vijf eengezins
woningen met als
adres Binnenhof 45
tfm 53.
Foto: verzameling
Janny van Berkel
Ouerspeer.
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Kanaa/weg 21, de
woning en
werkplaats van
schilder Joris
Maat.
Foto: verzameling
Janny van Berkel
O((erspeel:
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KERKLAAN 13 h EEN GEMEENTELIJK MONUMENT
MET GESCHIEuENIS

SAMEN ÉÉN BURGEMEESTER
Capelle en Nieuwerkerk aan dell 1,!ssl'l dl'I'hll'1t vlin I ~()l) tilt I K7(1 /l1l1lU'n
één burgemeester. Het betrof Cal>clh"s vil'n1l' hlll'l.tI'lIH'I'sh'I', .Jllhlllllll~S
Everhardus de Voogt. Adri den Boer schn'd' hil'r hlll.\llI dit .111111' lIWI' in
'Toen & Nu', een populaire historischc rceks lII'llIll'h," IIVN' c1I' J,l1''II'hicdc
nis van Nieuwerkerk aan den Ijssel in het daar wt.lkllll.lll,'/ VI'I'IlI'hl.lnl'll(ll~
huis-aan-huisblad 'Het Kanaal':
"Johannes Everhardus de Vaagt wordt in 1868 al genoemd 0/.1' /l//r,I:('II/('('.I'II'r
van Nieuwerkerk aan den Ussel, geen tijd- maar een taakful/i'lie ... Wil' til'
Capelse naamlijsten van gezagsdragers bewondert, treft daarop ook ./.F. til'
Vaagt aan als burgemeester en wel van 1869-1876. Het is net de periode dal er
een nieuwe tijd begint door de drooglegging van de veenplassen tussen
Hillegersberg en Nieuwerkäk.ln 1874 is de Prins Alexanderpolder klaar en dat
levert voor beide gemeenten een nieuwe invulling van het grondgebied op. In
Nieuwerkerk aan den Ussel is men net aan een tweede schoolloe. Bijzonder
ondervvijs is er nog niet en de enige school staat aan de Kerklaan op Dorp. In
1875 wordt aan de 's-Gravenweg de eerste steen gelegd voor de Openbare
Lagere School Nr. 2. Bovenaan komt te staan: "De eerste steen gelegd 15 maarl
1875 door JE. Vaagt G.M.z. burgemeester... ". De steen is anno 2005 in zijn
geheel te bewonderen op het elf bij de Oudheidkamer: hij bleef aan de
's Gravenweg! Ophalen van de curiositeit van rond 1875 lijkt passend, maar is
geen garantie voor wat dan ook. Capelle bvam niet bij Nieuwerkerk aan den
lJssel, ondanks dat hel ooit deze(fde burgervader kreeg". Adri den Boer gaf zeer
recent nog een aanvulling op het bovenstaande: "De Vaagt werd op 22 novem
ber 1867 geïnstalleerd als burgemeester van Nieuwerkerk aan den lJssel. Zijn
voorganger ME.G. van Lakerveld Blanken had eervol ontslag gevraagd en
gekregen, maar b/eef wel gemeentesecretaris. Johannes Everhardus de Vaagt
kwam van buiten, was een 'geheel vreemden burgemeester', uiteraard vOOl'ge
dragen door de Commissaris der Koning en benoemd dOOl'de Koning. Hij was
dus al 2 jaar burgemeester van Nieuwerkerk aan den lJssel voor hij ook in
Capelle werd benoemd. Dat een burgemeester meerdere, kleine gemeenten dien
de kwam tot ver in de 20 e eeuw voor. De raadsnotulen vermelden niet waar De
Vaagt vandaan kwam".
Paul Weyling, met véél dank aan Adri den Boer.

Eén van de panden die sinds oktober 2004 op de gemeentelijke monumen
tenlijst staan is de voormalige dokterswoning met praktijk uit 1831 aan de
Kerklaan 13. Een zeer karakteristiek en rijk gedetailleerd herenhuis, dat
bovendien heel waardevol en beeldbepalend is voor de oude dorpskern,
sinds april 2005 beschermd dorpsgezicht. In de woning en praktijk heb
ben voor zover bekend vier dokters gewoond en gewerkt: tot 1902 was dat
genees-, heel-, en verloskundige Jacob van der Wissel, van 1902 tot 1918
dokter Hendrik Dorlas, van 1918 tot 1923 dokter Willem de Vries en van
1923 tot 1966 dokter Karel Zandbergen. Een adviesbureau zetelde van
1966 tot 1969 in het pand, waarna het in bezit kwam van de N.V.
Landbouwbank te Utrecht, die het pand op zijn beurt in redelijke staat op
27 november 1969 weer doorverkocht aan de gemeente Capelle aan den
Ijssel.
Slopen of verkopen?
Het bezit van de dan bijna 140 jaar oude dokterswoning was voor de gemeente
van belang om in een later stadium op het achtergelegen terrein honderd bejaar
denflats voor de Stichting Zorg voor Bejaarden te kunnen bouwen. Kort nadat
het adviesbureau het pand eind februari 1970 had verlaten werd het toegewezen
aan de Stichting Capelse Gemeenschap, die het om diverse redenen echter nooit
heeft betrokken. De voonnalige dokterswoning bleef daarna leeg, met uitzonde
ring van de garage die door de gemeente voor f 35,- per maand werd verhuurd
aan bakker Kees van de Watering.
In afwachting van het einde van een jarenlange discussie over of het pand nu wel
of niet vanwege de historische en beeldbepalende waarde moest worden behou
den, takelde het steeds verder af. Vandalen (en niet alleen jeugdige) begonnen
alvast met het slopen van het al enige tijd leegstaande pand. In de gehele woning
werd het sanitair vernield, het aanwezige glas stukgeslagen, moesten alle deuren
l'
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Kerklaan 13 in de
jaren twintig van
de vorige eeuw
met toen nog
huisnummer 11.
Rechts is nog net
de leuning te zien
van de brug over
de boezem rond
het dorp, een vieze
stinksloot waar
alle bewoners
benedendijks hun
afvalwater op
loosden.
Foto: verzameling
Paul Weyling.

Burgemeesters* van Capelle aan den Ijssel
D. Kley
D,e. Kley
O. Hoogendijk
J.E. de Voogt
M,W. Schalij
Jhr. e. van Berensteijn
D. Bakker
1. Verloop
1. van Dijk
L. van Leeuwen
J. Verbree
].J. van Doorne

1811-1849
1849-1852
1852-1869
1869-1876
1876-1883
1883-1892
1892-1919
1919-1947
1947-1 1>7-1
1(7)~ 19XX
II.JXI) .. ) I)I)X
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het ontgelden en werden waardevolle zaken gestolen, wals ""'11 ~()Il\'I'l'lI spreck
buis en bel. Ondanks de belangstelling van particuliercn Olll lu:1 pand ll' huren of
te kopen en te restaureren, stelde de hoofddirecteur van OP(,II 11:1 1'1' wl'rlo,l',n aan
burgemeester en wethouders voor Kerklaan 13 te 'amoverlm', Uil vanwl~gc de
slechte bouwkundige staat en het kunnen uitvoeren van het ill I <J()l) vastgestel
de bestemmingsplan 'Oude Kern', Daarnaast werd het college in l IV(~lweging
gegeven om ook alle overige panden tegenover de Dorpskl:rk (waaronder
Kerklaan 9, de oude 'bovenmeesterswoning') te slopen, zodat voor dc nog te
realiseren bejaardenflats een plantsoen zou kunnen worden aangclegd, (idukkig
was de stedenbouwkundige F. Hazewinkel van oordeel dat de aard van de
bebouwing aan de Kerklaan gehandhaafd diende te blijven, Hij achtte hel cen
"specimen van een vervlogen Capelse periode" en stelde dan ook voor de pan
den Kerklaan 9 en 13 juist te renoveren in plaats van ze te slopen. Het college
was echter niet gevoelig voor de argumenten van Hazewinkel, zo blijkt uit een
brief die op 21 april 1972 aan de gemeenteraad werd verstuurd: "Te uwer infor
matie delen wij u mede, dat wij op 21 maart Il. hebben besloten het pand
Kerklaan 13 te doen slopen. De woning verkeert in een zodanige staat, dat zij
ongeschikt ter bewoning moet worden geacht, terwijl de gebreken niet door het
treffen van lonende voorzieningen kunnen worden weggenomen".
Het voorstel van burgemeester en wethouders zorgde voor veel weerstand onder
betrokken burgers van Capelle. In brede kring vond men dat de grote daadkracht
van het college, als het om het slopen van historische en beeldbepalende panden
ging, nu maar eens moest worden ingetoomd. De actiegroep 'Woonomgeving',
opvallend genoeg bestaande uit vooral nieuwe Capellenaren, reageerde per
omgaande: "Er dient zorgvuldiger te worden omgegaan met het weinige wat nog
over is van de oude dorpskern. Dit pand is wezenlijk onderdeel van een histo
risch gegroeid karakteristiek straatbeeld. Dit is door welk nieuw bestemmings
plan dan ook niet te vervangen". De actiegroep deelde verder aan het college
mede een onderzoek naar de staat van het pand te hebben ingesteld waarbij werd
door hen werd vastgesteld dat "de technische kwaliteit van het pand redel~jk tot
goed is te noemen" .
Een meerderheid van de gemeenteraad verzette zich eveneens tegen "het
opnieuw maar platgooien van oude panden" . Raadslid G. Bonte (PvdA) noem
de in de raadsvergadering van 8 mei 1972 de argumenten van het college om tot
sloop over te gaan weinig steekhoudend. "De slechte staat van het pand zou een
argument zijn als dit niet werd betwist door de deskundigen van de actiefil'oep
'Woonomgeving', die van mening zijn dat het onzin is het pand te slopen". Het
raadslid B. van Holst (D66) verklaart dat: "zijn fractie het prettig zal "inden,
indien de raad unaniem besluit, dat dit geheel gehandhaafd Miifi. /Jesluit de
raad tot afbraak, dan zal men over enige jaren bij het zil'lI \'1111 his/ol'isl'!/I' pren
ten van Capelle tot de conclusie komen, dat er een IIUIII' hij:o/llI/'l"I' .fïgurell zijn
geweest, die een dergelijk stukje fraai Capelle ollllll(lig /,'g,'11 dl' gJ'olll! hebhen
gegooid. Zijn fractie hoopt dan ook dat het ('1/11i',I;" ::'111 IlI'.I'h I if('JJ I/I't IllIIId \'lIn de
slopershamer te redden, Vele steden vl'('h/ell 1'1/01' hl'/ lw/wild \'1111 llis/I/I'is('he
panden. Waarom sloopt CapelIl' .luis/ Illlesr' Collega GJ.M, I ll'l'kSl'1l (D66)
meldt het pand te hebben bezichtigd: "('I' :1/1 IIlIfzelfend vee/aan /JIO,'/t'lI geheu
ren, maar de gevels, de muren ('1/ deJ'gelijke zUn vrij goed in ord,'. /i" \'I'I'Wllar
lozing is vooral ontstaan doordat hl'/ pand zo lang leeg heeft ges/tJulI Iln I'/' door
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de gemeente geen onderhoud is gepleegd. Is het gekocht om te slopen?"
Burgemeester Van Dijk besluit uiteindelijk het voorstel tot sloop aan te houden
en de raad uit te nodigen een bezoek aan het pand te brengen. "De raad weet
dan waarover gesproken wordt" .
In de raadsvergadering van 5 juni 1972 staat de sloop van Kerklaan 13 opnieuw
op de agenda, De heer Van Holst meldt dat "bij de bezichtiging van het pand zijn
fractie tot de conclusie is gekomen, dat er sprake is van wanbeleid ten aanzien
van het onderhoud van een zeer behoorlijke woning. Zijn fractie blijft van
mening dat er niet gesloopt mag worden. Het historische pand moet gehand
haafd blijven, ook omdat het voor vele Capellenaren nog een bijzondere beteke
nis heeft omdat er een legendarische huisarts (bedoeld wordt dokter
Zandbergen) zijn praktijk heeft uitgeoefend". Van Holst wil verder graag weten
wat Monumentenzorg van het pand vindt. Het raadslid P. van der Vaart (CHU)
pleit net als in de vorige raadsvergadering voor het behoud van Kerklaan 13
"zijn fractie wenst het pand zoveel mogelijk in oude vorm te handhaven en een
koper te zoeken die het wil restaureren". Als de volgende ochtend de kwestie in
het college wordt besproken vraagt burgemeester 1. van Dijk zich hardop af:
"Welke gek zou die bouwval willen kopen?" Waarop wethouder mr. W.M.
Ibelings (KVP) direct reageerde met: "Nou, ik misschien". Nadat de overige
collegeleden waren bekomen van deze ontboezeming kwam burgemeester Van
Dijk met "Maar dat kan niet. U bent wethouder grondbedrijf en financiën. Dan
zal ik Hare Majesteit moeten vragen een dergelijk besluit te vernietigen".
Ook in de raadsvergadering van 3 juli 1972 kwam Kerklaan 13 aan de orde.
Wethouder Heuvelman (PvdA) wijst de raad erop "dat de meerderheid van het
college nog steeds voor slopen is en beslist niets voor een restauratie voelt".
Daags na de vergadering ontving het college een brief van de hoofddirecteur
openbare werken waarin onder andere wordt bericht dat zich een kandidaat
huurder en vier aspirant-kopers voor Kerklaan 13 hadden gemeld, die op één na
bereid waren het pand te restaureren. Onder hen wethouder mr. W.M. Ibelings!
Een beoordeling van de voormalige dokterwoning door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg leverde het college op 18 september 1972 het volgende advies
op: Kerklaan 13 is een groot pand, met L-vormige plattegrond, dat historische
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Zijgevel Kerklaan
13, begin 1972.1n
afwachting van het
besluit 'slopen of
verkopen' is het
pand op de hegO/le
grond dichtgetim
merd, een
maatregel die
vandalisme en
diefsial niet kon
voorkomen. Foto:
archief HVC.
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waarde bezit, doch in niet al te beste bouwkundige staat verkeert. De dienst stel
de verder vast dat er een zeer goed bewoonbaar pand van is te maken en sluit
haar advies af met: "Gezien de ligging tegenover de N.H.-kerk zou afbraak en
vervanging door nieuwbouw zeer te betreuren zijn" .

In de vergadering van 2 oktober 1972 boog de gemeenteraad zich opnieuw over
Kerklaan 13. De heer van Holst is zeer ingenomen met het advies van
Monumentenzorg en constateert dat restauratie van Kerklaan 13 wel degelijk tot
de mogelijkheden behoort. De heer Bonte stelde dat het college niet kan voor
bijgaan aan de argumenten van de Rijksdienst en verbaast zich erover dat het
college toch van oordeel blijft dat het pand moet worden afgebroken.
Burgemeester Van Dijk constateert aan het slot van de discussie dat de meerder
heid van de raad het pand Kerklaan 13, en neemt aan ook Kerklaan 9, wenst te
handhaven. "Het college zoekt een koper voor beide woningen en hoopt dat de
voorwaarden waaronder beide panden verkocht zullen worden voor de raad
acceptabel zullen zijn", aldus Van Dijk die belooft dat in de voorwaarden zal
worden opgenomen "dat het uiterlijk aanzien van de woningen gehandhaafd
moet blijven". De heer van Leeuwen (VVD) merkt nog op, er vrede mee te heb
ben als een nieuwe eigenaar het pand afbreekt. De volgende dag maakt het col
lege bekend de panden te gaan veilen, maar komt hier later op terug met de
mededeling dat ze bij inschrijving zullen worden verkocht, Dit om een zo hoog
mogelijke prijs te kunnen ontvangen.
Op 28 februari 1973 deelt het college aan de gemeenteraad mee "dat de hoog
ste inschrijver de heer mr. W.M. Ibelings te Capelle aan den IJssel is. Aangezien
het bedrag van de hoogste inschrijver ons aanvaardbaar voorkomt, stellelI wij u
voor het pand Kerklaan 13 aan hem te verkopen tegen het bedra[? onder de voor
waarden vermeld in het hierbij in ontwerp aangeboden besluit". Op de raads
vergadering van 5 maart 1973 gaat de raad akkoord met het voorsld, dat op 9
mei 1973 ook de goedkeuring krijgt van Gedeputeerde Staten. En zo werd de
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Kerklaan 13 in 2004. Waardevol als beeldbepalend onderdeel van heT beschermd
dorpsgezichT. Uitstekend onderhouden, recenT nog met kennis van zaken gevoegd en
ge-schilderd. In 1972 bijna gesloopT, in 2004 aangewezen als gemeenTelijk monument.
Foto:DSL.

heer Ibelings eigenaar van Kerklaan 13. "Mijn bod lag slechts f 2500,- hoger
dan de tweede bieder, een melkboer die het huis als opslag wilde gaan gebrui
ken" ! In april werd de bouwvergunning aangevraagd, die op 27 juni 1973 werd
verleend. Na 8 maanden hard werken, bouwen, verbouwen en restaureren kon
de nieuwe, trotse eigenaar in februari 1974 de voonnalige oude dokterswoning
in gebruik nemen. De familie Ibelings is er nooit meer weggegaan.
Op 12 februari 2005 bevestigde wethouder Jan de Jong namens collega Wim de
Bruin - initiator van het monumentenbeleid en op het moment suprème tot zijn
spijt geveld door een flinke griep - het gemeentelijk monumentenschildje op de
gevel links van de oude voordeur. Een bijzonder moment voor een monument,
in 1972 op het nippertje aan sloop ontkomen en in 2004 aangewezen als
gemeentelijk monument.
Paul Weyling

MUSEUM GESLOTEN OP 24 en 31 december
Zaterdag 24 december 2005, de dag voor Kerst,
is het Historisch Museum gesloten.
Dat geldt ook voor oudejaarsdag 31 december 2005.
Het Bestuur
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Op 18 oktober 1923 trouwde de dan 32 jarige Karel in Leiden met de 21 jarige
Willemina Christina (Mien) Frankhuijzen, geboren 4 augustus 1902 in Leiden,
dochter van loodgieter Jacobus Frankhuijzen (1877, Leiden) en
WilleminaVoorbrood (1877, Leiden). De volgende dag vertrok het jonge paar
naar Capelle, om zich in het vervolg samen te gaan wijden aan de huisartsprak
tijk. Johanna Zandbergen liet zich graag door haar schoondochter aflossen en
vestigde zich daarna in Leiden

DOKTER KAREL ZANDBERGEN (1890-1970)
Ondanks het feit dat de familie Ibelings al meer dan 30 jaar aan Kerklaan
13 woont, blijft het voor mij nog altijd de woning en praktijk van dokter
Karel Zandbergen, een legendarische Capelse huisarts. Dokter
Zandbergen was drie generaties de huisarts van mijn familie aan moe
derszijde, bovendien heeft hij mij op de wereld gezet en dat alles schept
een band. "Een zoon! Hoe heet die?" vroeg de dokter aan mijn ouders,
meteen nadat ik 's morgens om half zeven in de vrieskou, in een nog maar
net betrokken nieuwe woning aan de Mauritsstraat 35, voor het eerst van
mij liet horen. "Paul dokter, naar mijn vader" antwoordde mijn moeder.
"Potverdorie, wat zal die ouwe Paul groots zijn" reageerde Zandbergen
spontaan.

De jonge mevrouw Zandbergen was de eerste tijd een beetje bang voor alles wat
met de praktijk van haar man te maken had. Toch, het kon niet anders, werd
regelmatig een beroep op haar gedaan. Bijvoorbeeld bij het trekken van een tand
of kies, waarbij haar taak was het hoofd van het' slachtoffer' vast te houden. Bij
de eerste kreten van pijn liet ze echter van schrik het geteisterde hoofd meteen
los, verliet dan in grote haast de spreekkamer, waarna ze gestimuleerd door een
groot aantal keurige krachttermen van haar man weer terugkeerde om opnieuw
te proberen het hoofd van de geplaagde man of vrouw in bedwang te houden. In
de apotheek deed mevrouw Zandbergen niet veel, ook omdat ze er niet voor
opgeleid was. De dokter deed daarom zelf de apotheek, later werd het werk ver
richt door apothekersassistentes.

Karel Zandbergen werd op 14 december 1890 in Rijnsburg geboren als zoon van
bollenkweker Willem Zandbergen (1854, Rijnsburg) en Johanna de Monije
(1858, Katwijk). Karel was de jongste in het gezin Zandbergen, dat naast nog
vier jongens ook twee meisjes telde. Na de lagere school en het gymnasium in
Leiden, studeerde Karel medicijnen aan de Leidse universiteit, waar hij in 1922
promoveerde. Vader en moeder Zandbergen waren apetrots op hun zoon, die
nooit vergat dat hij van zijn ouders als enige van hun kinderen mocht gaan stu
deren. Trots waren ook zijn broers en zusters, die na hun schooltijd allemaal
korte of lange tijd in de 'bloembollen' werkten. "Je hebt mogen leren, je hebt je
best gedaan, je bent nu dokrer, zorg dat her vel niet van de neuzen vaIr" , waren
de wijze woorden die Karel van zijn moeder meekreeg bij de feestelijke uitrei
king van de 'bul'. Woorden die hij in zijn verdere loopbaan nog vele malen zou
herhalen. "Zo ben ik begonnen" zei Karel Zandbergen dan tegen iedereen die
het wilde horen.
Na een klein jaar door het hele land
praktijken (de laatste in Oegstgeest) te
hebben waargenomen kwam Karel
Zandbergen in 1923 naar Capelle. De
eerste maanden nog als waarnemer,
maar op 6 april 1923 vestigde hij zich
definitief in de woning en praktijk van
dokter Willem de Vries aan de
Kerklaan 13. Karel's 65-jarige moeder
trok voorlopig bij hem in om voor het
huishouden te zorgen en te helpen met
de praktijk.

Zandbergen was een moderne, vooruitstrevende man. AI in 1923 kocht hij een
auto en was daarmee de tweede autobezitter in Capelle. Een feit waar hij bijzon
der trots op was. Zijn auto kreeg altijd bijzonder veel aandacht als hij ergens op
visite was. Als je geluk had mocht je met hem meerijden naar de volgende
patiënt, waar de wagen opnieuw veel belangstelling kreeg van de buurt.
Parkeren deed hij gewoon midden op straat, Vaak met draaiende motor en de
deur wijd open. Hij had lak aan andere weggebruikers die de weg versperd
zagen, en de wachtenden pikten het gewoon.
Op 7 april 1926 werd zoon Willem geboren, op 7 april 1929 gevolgd door een
dochter Maria die Mia werd genoemd. Bijzonder is dat de beide kinderen van
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Dokter Zandber
gen, trots, naast
zijn eerste auto.
Foro: verzameling
Paul Weyling.

Dokter Karel Zandhergen (1890-1970)
gefotografeerd in 1963 ter gelegenheid
van zijn 40-jarig jubileum als huisarts in
Capelle aan den Ijssel.
Foto: verzameling Paul Wey/ing.
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Karel en Mien op 7 april zijn geboren. Wim werd later onder andere directeur
van het GEB, Mia apothekersassistente. Tijdens haar opleiding verrichtte ze
thuis wel eens hand- en spandiensten in de apotheek. Bij een onverwachte con
trole door een inspecteur van volksgezondheid werd zij gesnapt bij het uitpak
ken en opbergen van medicijnen, werk dat zij zonder afgeronde opleiding niet
mocht uitvoeren. De inspecteur ging daarom over tot een complete controle van
apotheek en administratie. Zandbergen vond de man maar een zeurende ambte
naar en zei hem dit ook op zijn eigen, niet mis te verstane wijze. De inspecteur
werd razend op de dokter en er werd proces verbaal opgemaakt. Huize
Zandbergen stond op zijn kop. De mensen in de naast de apotheek gelegen
wachtkamer konden van alles meegenieten. De verhalen, die al gauw over het
incident de ronde deden, werden steeds mooier, de dokter een steeds grotere
held.
Dokter Zandbergen was een fervent jager. Een 'sport' die hij al vanaf zijn zes
tiende, onbevoegd, beoefende. Bij zijn ouders waren altijd vuurwapens in huis,
die werden gebruikt om op ratten te schieten. "Zo ben ik begonnen met jagen!"
Op zijn achttiende verjaardag kreeg Karel zijn eerste jachtvergunning, waarna
hij legaal op het land van zijn vaders kwekerij aan de slag kon. Daar was klein
wild genoeg: hazen en konijnen, maar ook vogels zoals eenden en fazanten. Ook
in Capelle kon je Zandbergen, samen met één of twee drijvers en zijn jachthond,
aantreffen in de polders. Het genot van de jacht werd hem door de gemeente ver
leend "voor het gebied tussen de dijk, de Oude Laan, de ringvaart en de Klaas
Klinkertkade, dit voor zover het eigendom van de gemeente betrof. Ook had hij
toestemming om "niet beschermde vogels te vangen of te doden of daartoe
pogingen te doen". Verder mocht Zandbergen "eieren zoeken en rapen van kie
viten, kemphanen, wulpen, scholeksters, tureluren en waterhoentjes". Zag de
dokter vanuit zijn spreekkamer in het weiland langs de Kerklaan een haas of
fazant, dan kon het heel goed gebeuren dat hij de patiënt even achterliet, zijn
dubbelloops van de muur pakte, naar buiten draafde en het dier neerschoot.
Meestal werd op zaterdagmorgen gejaagd. In de jaren vijftig met Bas van der
Graaf en/of ook Arie Multem, daarvoor onder andere met veldwachter Laman.
Een broer van de dokter kwam regelmatig speciaal voor de jacht over uit Leiden.
De drijvers zagen de broer graag komen, want deze gaf altijd een stevige fooi.
Het gebeurde nog wel eens dat de broer te laat was, dit omdat hij helemaal van
uit Leiden op de fiets naar Capelle kwam en de wind wel eens tegen had.
Zandbergen wachtte dan beslist niet. Tijd is tijd was zijn motto, bovendien was
geduld niet zijn sterkste kant. Vanaf juli werd op eenden gejaagd en vanaf okto
ber op hazen. Eieren werden (behalve in de Tweede Wereldoorlog), ondanks het
bezit van een vergunning hiervoor, niet geraapt. De dokter schoot in het alge
meen niet meer dan hij nodig had. Als er een wat grotere jachtbuit was, dan was
dit voor de buren, kennissen of de drijvers, ook patiënten die wel een extraatje
konden gebruiken werden niet vergeten. "Dan was het uitdelen". Menigeen ver
liet de spreekkamer dan met een eend of haas. Capelle was groot genoeg voor
Zandbergen, aan een vakantie elders in het land of het buitenland had hij geen
enkele behoefte. "Mijn vakantie bestaat uit jagen in de polder" antwoordde de
dokter als er naar werd gevraagd. "Mijn vakantie bestaat uit het braden van
konijnen en fazanten" vulde mevrouw Zandbergen haar man dan veelbeteke
nend aan.
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De dokter bewaarde zijn twee dubbelloops jachtgeweren in de spreekkamer. Dat
vond ik als kleine jongen altijd machtig interessant. Het was toen dat ik dacht:
"later word ik dokter, 's morgens een uurtje spreekuur, daarna met de auto op
pad om visite te rijden en verder een beetje de polder in om te jagen". De prak
tijk bleek echter iets anders. Hoewel men toen nog niet voor elk wissewasje naar
de dokter ging, was de man toch gewoon druk. De geweren hingen eerst gewoon
aan de muur en later tot genoegen van zijn huisgenoten en de politie in een kast
achter slot en glas. De angst voor de wapens zat er bij de familie Zandbergen en
personeel goed in. Dat kwam doordat de dokter de geweren na een jachtpartij in
de keuken schoonmaakte. Daar was eens iets misgegaan. Het verhaal gaat dat
een geweer tijdens het schoonmaken per ongeluk afging waarna na de knal en
de rook de kogel of hagel uit het houten plafond moest worden gepeuterd.
Daarnaast was mevrouw Zandbergen heel precies en vond die olietroep op de
keukentafel en haar vloer maar niets.
Zandbergen had twee Duitse staande honden. Eén voor plezier en één voor de
jacht. Tijdens het spreekuur lag de 'plezier'hond geregeld in de spreekkamer,
naast het bureau van de dokter, die gek op zijn honden was. De familie was niet
altijd blij met de viervoeters. De inwonende moeder van mevrouw gooide ze
zodra de dokter zijn hielen had gelicht de tuin in, weer of geen weer. Een van de
honden had de rare gewoonte zodra de dokter de deur uit was op de keukentafel
te springen. De dames konden doen wat ze wilden maar ze kregen hem daar niet
vanaf. Zodra het beest echter de dokter hoorde aankomen, sprong het van tafel
en ging achter de deur op hem liggen wachten. De dokter wilde het verhaal pas
geloven nadat ze het met een foto konden bewijzen. Dezelfde hond heeft een
keer voor een hoop schade in huis gezorgd. Oma Frankhuijzen had weer eens de
honden in de tuin gekieperd. Waar ze echter geen rekening mee had gehouden
was dat de hond loops was. Robbie, de hond van houtvlotter Willem Multem,
liep op de Kerklaan een beetje te schooieren toen hij dat in de gaten kreeg.
Robbie raakte daarop buiten zinnen en vloog dwars door de boezem, een vieze
stinksloot waar het hele dorp in loosde, de tuin van de dokter in. De geschrok
ken hond van de dokter probeerde te ontkomen aan Robbie waarbij een deel van
Novemher 1953. Uiterst
Links de spreekkamer
van dokter Zandbergen.
De leuning legen de
boom komt van de brug
over de boezem, die
toen vervangen werd
door een duiker. Links
van de Kerklaan de nog
ongereple Middelmo
lenspolder, waar menig
haasje het haasje was
als gevolg van
Zandbergen's
vrijetijdsbesteding.
Foto: archief gemee11le
Capelle aan den iJssel.

'J.

.}

HVC Nieuwsbrief winter 2005 pagina 91

de tuin werd omgeploegd. Mevrouw Zandbergen, op het tumult afgekomen,
deed de achterdeur open, waarna beide honden aan een race door het huis begon
nen, waarbij zoveel mogelijk modder en troep op de schone vloer werd achter
gelaten. Ook de dokter kwam op het tumult af. Toen hij de deur van de spreek
kamer opende werd ook daar van alles omver gelopen en vuil gemaakt, om van
de gemoedstoestand van de aanwezige patiënt maar te zwijgen. De dokter trad
meteen kordaat op en werkte Robbie met een paar flinke wel gemikte schoppen
de voordeur uit. Daarna werden de dames en de patiënt verzorgd. Nadat ieder
een van de schrik was bekomen werd het huis grondig schoongemaakt en kon
om het voorval hartelijk worden gelachen. De dokter zocht echter meteen de
baas van Robbie op, die een paar honderd meter verderop aan de Kerkesteeg aan
het werk was, om zijn beklag te doen. Nog vele jaren kreeg Willem Multem als
hij het spreekuur bezocht te horen: "Ben je daar weer, jij met je smerige rot
hond".
Een ander verhaal gaat over het regelmatige terugkerende bezoek van begrafe
nisbedienaar Stoffels. De man kwam vanwege zijn vak regelmatig over de vloer
voor het ophalen van een 'verklaring van overlijden'. Stoffels was echter doods
bang voor honden. De plaaggeest Zandbergen, die dat wist, liet daarom bij ieder
bezoek van de begrafenisbedienaar de honden naar de man toe lopen, die dan als
versteend achter de voordeur bleef staan. Stoffels stuurde daarom als het maar
enigszins kon zijn vrouw om de overlijdensverklaring op te halen.
Van 28 december 1923 tot 31 december 1953 was dokter Zandbergen gemeen
tegeneesheer van Capelle aan den IJssel. Op 7 december 1923 werd hij hiervoor
beëdigd door burgemeester J. Verloop (1882-1958). Zandbergen werd belast met
het verrichten van.de doodschouw, kosteloze vaccinatie en het uitoefenen van de
armenpraktijk. In 1953 ontstond een conflict met het gemeentebestuur over de
jaarlijkse vergoeding van f 250.-. De dokter vond de vergoeding voor het uitoe
fenen van het 'gemeentegeneesheerschap' te laag en toen een verhoging niet
bespreekbaar bleek stopte hij met dit werk. Naast de drukke praktijk had
Zandbergen in 1933 ook nog tijd om een plaatselijke E.H.B.O.-vereniging op te
richten. Ruim 25 jaar instrueerde hij de leden van deze vereniging, die nog
steeds actief is. Verder was Zandbergen dertig jaar voorzitter van het Groene
Kruis.
Op donderdag was er altijd 'sociëteit' in het café van Siem de Wit aan de
Dorpsstraat. De dokter sloeg de 'soos' beslist niet over. Menig keer nam hij voor
de leden een door mevrouw Zandbergen gebraden haas of eendenbout mee als
hap voor bij de borrel. De wekelijkse avonden werden voornamelijk bezocht
door de plaatselijke notabelen. Naast dokter Zandbergen kwamen daar dokter
Van Sen us, notaris Drapers, maar ook de burgemeester, de dominee, de gemeen
tesecretaris, de bovenmeester, de veearts en artsen uit Krimpen en Nieuwerkerk.
Op de soosavond kwamen er vrijwel geen andere Capellenaren naar het café:
"Het was de avond van de hoge heren". Er werd gekaart, gebiljart, "maar ook
veel geouwehoerd" volgens Zandbergen. Hannes Seip, een bekende duivenmel
ker op Dorp, kookte vaak mosselen voor de heren en werd daarvoor beloond met
(te) veel borrels.
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Zandbergen was een echte sigarenroker, zelden zag je hem zonder. Tijdens een
visite zat hij soms met een dikke sigaar aan het ziekbed. Moest hij dan enige
medische handelingen verrichten, dan werd de sigaar bijvoorbeeld op het rand
je van een nachtkastje gelegd. Heden zou dat niet meer worden gewaardeerd. De
dokter rookte alleen zijn eigen merk, en hoe kan het anders met zo'n voornaam:
Karel I. Sigaren die hij cadeau kreeg van een ander merk, gaf hij onmiddellijk
weg aan mensen die een dure sigaar niet konden betalen.
Bijzonder interessant vond Zandbergen alles wat met de bouw van de
Algerabrug en de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel te maken had.
Vanaf de start van de bouw in 1954 was hij vrijwel dagelijks in of bij de bouw
put, die tijdens de visiteronde werd aangedaan, te vinden. Thuis werd daarna uit
gebreid verslag gedaan over de vorderingen van de bouw. Na de ingebruikname
van de Algerabrug op 22 oktober 1958 werd op het zelfde moment het veer Van
der Ruit tussen Capelle en Krimpen uit de vaart genomen. Zandbergen wilde per
se mee met de laatste overtocht. Ter plaatse gekomen bleek de pont echter net te
zijn vertrokken. De dokter, de pest in, riep luidkeels naar veerman Van der Ruit,
dat hij terug moest komen. De veerman, geen onbekende voor Zandbergen, rea
geerde meteen en keerde terug om hem met zijn Ford Consul nog aan boord te
nemen. De dokter, blij, heeft intens van de laatste pontvaart genoten.
De Zandbergens hielden veel van hun huis. De echtelijke slaapkamer bevond
zich op de hoek boven de spreekkamer, die zich rechts van de voordeur bevond.
Tussen de slaapkamer en de voordeur liep een koperen buis. Aan beide einden
van de buis zat een koperen mondstuk waarin kon worden gesproken en aan
worden geluisterd. Op schepen lag veelal ook zo'n spreekbuis tussen de brug en
de machinekamer. De buis werd niet altijd gebruikt, het kon ook voorkomen dat
na het horen van koperen bel in de gang beneden, de dokter het bed verliet en
gewoon het raam openschoof met de slaperige vraag "Wat mot je". Zowel van
uit de slaapkamer als de spreekkamer had je een aardig uitzicht over de Kerklaan
en een stukje van de Middelmolenspolder. Later toen op de weilanden ten wes
ten van de Kerklaan honderden eengezins-en flatwoningen waren gebouwd kon
je Zandbergen hierover hardop horen mokken en zuchten "jagen daar, dat gaat
I

-..

"
De houwput van
de Algerabrug en
de Stormvloedke
ring aan de
Capelse zijde van
de Hollandsche
IJssel circa 1956.
Zandbergen nam
hier vrijwel
dagelijks een
kijkje.
Foto: verzameling
Paul Weyling.
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niet meer". Boven de voordeur sliep
dochter Mia, links ervan boven wacht
kamer en apotheek oma Frankhuijzen,
die kwam inwonen bij haar enige
dochter en schoonzoon nadat haar man
was overleden. Boven de garage was
de logeerkamer, zoon Willem sliep aan
de achterzijde, waar beneden de keu
ken en woonkamer waren.

Comité Jubileum Dr. K. Zandbersen
J. VAN DIJ'" voorzitter
A. J. BIJL. s~cretlllrJs
M. J. PEENSTRA. penningmeester
J. BOOMSMA
A. DB GIER. (Kral. veer)
H. HEUVBLMAN
A. HOUWELING
mevr. A. KOOLMEES-v. d. BP.RG
mevr. L. MAAT-HOOGENDIJK
W. v. d. MBULEN
J. STOLK
mej. G. VAN VLIBT

Zandbergen is voor veel van zijn
patiënten meer geweest dan alleen
maar huisarts. Een hulpvaardige sym
pathieke man met een praktische
inslag, niet altijd even tactvol, wel
sociaal bewogen met een geheel eigen stijl, een man die niet hield van 'poespas'.
Een man ook, die kon 'donderen' als een 'bollenboer' wanneer er iets niet naar
zijn zin ging. Geen zachte heelmeester, maar wel een goede, zo vonden de mees
te van zijn' schapen', zoals hij zijn patiënten altijd noemde. Dat hij gewaardeerd
werd bleek op zaterdag 6 april 1963 bij de viering van zijn veertigjarig jubileum
als arts in Capelle. Maar liefst 1400 mensen kwamen het echtpaar Zandbergen
in het wijkcentrum 'Het Anker' aan het Doormanplein gelukwensen bij de
receptie en huldiging. Bijzonder daarbij was dat het echtpaar Zandbergen werd
ontvangen door de eerste baby's, die met assistentie van de jonge dokter werden
geboren: Johannes Schouten (geb. 29 april 1923) en Geertruida Francina
Hoogendijk (geb. 3 mei 1923). Het toeval wil dat deze twee in 1948, 25 jaar na
hun geboorte, met elkaar zijn getrouwd.

dan 42 jaar gewoond, lief en leed hebben gedeeld en gewerkt. Toch zijn ze eind
maart 1966 naar het Drentse plaatsje Gieten verhuisd. Dit omdat de dokter dich
terbij zoon Wim en zijn gezin in het Groningse Haren wilde wonen. Dochter Mia
was tot groot verdriet al op 25 jarige leeftijd op 16 augustus 1954 in Rotterdam
overleden. Daarnaast vond de dokter het iedere keer weer lastig dat sommige
van zijn vroegere patiënten nog steeds bij hem langs kwamen met hun kwaal
tjes, terwijl ze zich daarmee eigenlijk bij hun nieuwe huisarts moesten melden.
Mevrouw Zandbergen verhuisde, hoofdzakelijk voor haar man, met frisse tegen
zin naar Gieten. Sjaan Terlouw, jarenlang haar trouwe hulp in Capelle, ging
gelukkig mee om het huis aan de Zaal steden daar schoon te maken en in te rich
ten. Dokter Karel Zandbergen is bijna 80 jaar oud op 22 april 1970 in Gieten
overleden. Zijn vrouw overleed vijf maanden later 68 jaar oud op 27 september,
ook in Gieten. Capelle aan den IJssel werd die vier jaren in Drente vreselijk
gemist en zij konden ook elkaar niet missen!
Pa uI Weyling

VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN
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Dokter Zandbergen (dan bijna 75 jaar) en zijn vrouw hebben in oktober 1965
afscheid genomen van de praktijk en de patiënten. De praktijk werd daarvoor al
overgenomen door dokter Herbert S. Cohen (1930). Het echtpaar Zandbergen
was het liefst in Capelle blijven wonen. Ze hielden van Capelle, waar ze meer
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De expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' trekt veel bezoek. Niet alleen uit
onze regio maar uit heel Nederland. Zelfs werden al bezoekers uit de Verenigde
Staten ontvangen. Niet zelden komen er tijdens die bezoeken verhalen los die we
nog niet kenden. Soms komt ook een onbekende foto op tafel. Zo kregen we van
mevrouw Groen de hierbij geplaatste foto die een groot gezelschap laat zien,
vrijwel zeker gefotografeerd in een loods van een Capelse scheepswerf, moge
lijk ter gelegenheid van een jubileum. De foto is in ieder geval gemaakt door
C. Kramer en ter herinnering aangeboden aan P. Dijkshoorn (de voorletter is niet
zeker, het zou ook een G. of D. kunnen zijn) op 15 maart 1930. Wie weet waar
en ter gelegenheid waarvan deze foto is gemaakt? Is het inderdaad in Capelle?
Bijvoorbeeld bij Marckmann? Wie kent de heer Dijkshoorn, wat was zijn func
tie? Kortom wie weet meer? Reacties graag aan Paul Weyling, telefoon 010 
4501219 of e-mail: paul.weyling@wanadoo.nl

Het echtpaar
Zandbergen,
geflankeerd door
hun zoon en
schoondochter, b(j
de viering van het
40-jarig jubileum
op zaterdag 6
april 1963 van
Zandbergen als
huisarts in
Capelle.
Foto: verzameling
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.
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VAN DE BONK NAAR DE GROENEDIJK (1)
Om een indruk te geven van het leven aan de Dorpsstraat in de beginja
ren van de vorige eeuw neem ik u mee op een wandeling van De Bonk
naar de Groenedijk. We kijken eerst wat we buitendijks tegenkomen, ver
volgens zullen we het binnendijkse onder de loep nemen.
Staande op het punt waar de Dorpsstraat eindigt en de Ketensedijk begint zien
we westwaarts 'De Bonk', een onder de kruin van de dijk en boven de normale
hoogste waterstand gelegen stuk grond, dat eindigde bij een griend, begroeid
met wilgenhout. Direct hier voorbij lag een zelling, waar met beugels het slib
werd opgebaggerd dat werd gebruikt voor de fabricage van de bekende gele ijs
seisteentjes. Met roeiboten werd het slib afgevoerd naar de Oude Plaats, de
steenplaats van de familie Lans. Over de teen van de dijk liep ooit de touwbaan
van mijn grootvader Adrianus Stolk, beter bekend als Janus de Baander, die tot
circa 1920 in bedrijf is geweest. Oorspronkelijk fungeerde' De Bonk' als opslag
terrein voor de rietmatterij van steenbakker Lans. Na het verdwijnen van de
steenplaats omstreeks 1910 vestigde de heer Feenstra er een drijfsteenfabriek.
Grondstof voor de fabricage van drijfsteen was bims, een fijnkorrelig vulkanisch
materiaal dat per schip werd aangevoerd vanuit Duitsland. Door verkitting met
cement werd drijfsteen gevormd.
We wandelen verder over de Dorpsstraat in de richting van de Oude Plaats. In
het eerste huisje woonde Arie van de Graaf met zijn gezin. Aai van de Bonk,
zoals hij meestal werd genoemd, was de koetsier van de familie Lans. Later
woonde hier Piet de Hay. Toen die vertrok werd het huisje in gebruik genomen
als kantoor door Feenstra. In het vJijstaande huis ernaast woonde Klaas van Es,
Het eerste huisje aan de Dorpsstraat. Hier woonde Arie van de Graaf (Aai van de
Bonk) en zijn vrouw Neeltje Heuvelman met hun acht kinderen. Achter het huisje, op
de 'Bonk', zijn de
rietmatten
opgestapeld die
even verderop in
de rietmatlerij van
steenbakker Lans
werden gevloch
ten. Later werd het
huisje door de
heer Feenstl'a
ingericht als
kantoor voor zijn
drijfsteenfabriek.
Foto: archief
HVC.
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de vroegere baas van de steenplaats. Voordien stond op deze plek het ashok van
de gemeente, waarin de askar werd geparkeerd. Voor de verwarming was men
in die tijd veelal aangewezen op een fornuis waarin eierkolen of briketten (van
wege de vorm sloffen genoemd) werden gestookt. 's Winters werd er natuurlijk
ook op het fornuis gekookt, maar 's zomers gebeurde dit op petroleumstellen.
Het stoken met kolen zorgde voor grote hoeveelheden as, die met de askar wer
den opgehaald en daarna bijvoorbeeld werden gebruikt voor het ophogen van de
buitendijks gelegen gronden.
Van achter het ashok liepen twee kreekjes naar de IJssel. Daaltussen, komende
van de dijk, was een bleekveldje met waterput en een kleine wilgengriend. Die
kreekjes werden sleupen genoemd. In de westelijke sleup lag langs de schoeiing
de boeier van de heer Lans afgemeerd. Lans was een groot watersportliefhebber
en lid van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas te Rotterdam. Als
hij ging varen mochten de oudere schooljongens, waaronder mijn vader Jacob
Stolk, vaak mee als bemanning, een gunst waar om gevochten werd.
In de beginperiode van de drijfsteenfabriek werd in een van de sleupen een
woonboot op schragen gezet en verankerd. Deze woonboot, dienend als onder
komen van de familie Feenstra, werd al spoedig voorzien van de toepasselijke
naam De Ark. Nadat de Feenstra's andere behuizing hadden gevonden werd het
de 'ambtswoning' van Maarten van der Marel, de baas van de steenfabriek en
vader van HVC-vrijwilliger Henk van der Marel. Midden dertiger jaren is tij
dens een zware storm en extreem hoge waterstand De Ark op dJift geraakt en
gezonken. Op die vroege zaterdagavond weerklonk boven het gebulder van de
storm uit de roep langs de Dorpsstraat: "De Ark is vergaan". De buurt liep te
hoop om deze ramp met eigen ogen te aanschouwen. Staande op de kant kon
men bij het licht van stormlantaarns
Maarten van der Marel tot aan zijn nek
in het water, maar met zijn onafschei
delijke hoed op het hoofd, door De Ark
zien zwemmen en stappen om rond
drijvend huisraad te redden en op het
droge te brengen. De andere sleup was
verbonden via een duiker met de bui
tenste vijver van het 'Slot', dit om als
het nodig was water vanuit de IJssel in

Han van der Marel-Brussee (1904-1993)
met op haar arm de kleine Henk op het
dek van "De Ark' , die op een stormachti
ge zaterdagavond ten onder ging. Rechts
op de foto, die gemaakt is in 1930, de
opbouw van de woonboot. Op de
achtergrond stapels drijfsteen.
Foto: verzameling Henk van der Marel.
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te laten. De duiker werd al lang niet meer gebruikt, omdat de klep muurvast zat
en de opening volledig was dichtgeslibd.
We komen vervolgens bij een blokje van drie dijkhuisjes. Elk met een boven- en
onderhuis, een gebruikelijke constructie toen, bij huizen buitendijks. De boven
huizen hadden een voordeur, die echter zelden werd gebruikt. Een trap aan
weerszijde van het blokje gaf toegang tot het werfje achter de onderhuizen,
waarin zich het dagelijkse leven afspeelde. Men sliep op de zolder en in de ach
terkamer van het bovenhuis. Sanitaire voorzieningen waren op z'n zachtst
gezegd primitief. Een plee met houten deksel met meestal een emmer water
ernaast (navullen was echter geen routinematige gewoonte) en een rioolbuis als
afvoer naar de IJssel, die toen nog voldoende zelfreinigend vermogen bezat om
alles te kunnen verwerken. Daarmee is dan ook zo'n beetje alles gezegd.
In het eerste huis van dit blokje heeft ooit mijn grootvader met zijn gezin
gewoond tot hij naar een groter huis iets verderop verhuisde. Daarna begon zijn
zoon, mijn oom Barend Stolk, hier een kruidenierswinkel. Hij bezorgde de
boodschappen bij zijn klanten met de hondenkar. Trekhonden waren in die tijd
nog toegestaan en het gebruik ervan bij wet geregeld. Daarna werd dit huis
bewoond door Kees van de Graaf (een zoon van Aai van de Bonk en klinker bij
Vuyk), zijn vrouw Jannigje en hun kinderen. Kees junior was lange tijd vaste
keus in de 'selectie' van Zwervers (zondagvoetbal 4 klasse KNVB) en bezette
de prestigieuze positie van 'centrumspits', middenvoor noemde men dat toen.
De jongste zoon Bas(sie) vergezelde later dr. Zandbergen bij de jacht op hazen
en eenden in de Capelse polders. (Wordt vervolgd).
Herman Stolk

RONDKIJKEN IN RIJKSMONUMENTEN
Vanachter je computer monumenten bezichtigen. Het kan op site www.cultuur
wijzer.nl. tijdens een virtuele rondgang kunnen bezoekers zes monumenten
bekijken. In jachthuis Sint Hubertus, gebouwd door de befaamde architect
Berlage, kunnen de studeerkamer van Anton Kröller en de kleedkamer van zijn
vrouw worden bezichtigd. Voor een ander vÏltueel uitstapje kunnen bezoekers
naar het glaspaleis in Heerlen of Fort Asperen aan het riviertje de Linge.
Daarnaast biedt de site een schat aan informatie over het cultureel erfgoed van
Nederland.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op
woensdag 29 maalt 2006.
Het Bestuur
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OPSPORING VERZOCHT
In ons familiebezit beschikken wij
over deze foto van een echtpaar, waar
van zeker is dat het om leden van de
familie Hoogendijk gaat, waarschijn
lijk afkomstig uit Capelle- of
Ouderkerk aan den IJssel. Wie meer
weet wordt gevraagd het mij te meI
den. Bij voorbaat dank.
H.A. Hoogendijk, Aalten,
telefoon 0543 - 47 35 20

GELEZEN IN DE
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT
Dinsdag 2 februari 1915
- De rechtbank heeft heden veroordeeld: J.B., glasblazersleerling, wegens een
voudige beleediging te Capelle aan den IJssel, tot f 5,00 boete, subs. 5 dagen
hechtenis.
Donderdag 4 februari 1915
- Cappelle op d'IJssel. De gemeenteraad heeft het voorstel van B. en W. om in
principe te besluiten tot den bouw van een 3e openbare school, met 5 tegen 4
stemmen aangenomen, in de vorige vergadering hadden hierover de stemmen
gestaakt.
- De raad der gemeente Capelle aid IJssel heeft besloten een leening van
f 98,175 aan te gaan.
Woensdag 10 februari 1915
- De 25-jarige losse werkman AT te Capelle aid IJssel, had in den nacht van 21
op 22 Dec. uit een hok, staande op een land onder die gemeente, een konijn weg
genomen. Eenigen tijd later had zijn medebeklaagde, de 26-jarige losse werk
man GJ.H., eveneens te Capelle aid IJssel, van een schuurtje het hangslot stuk
gedraaid. Uit dat schuurtje had T. toen drie konijnen weggenomen. In den schuur
van den vader van H. hadden zij de konijnen gedood en onmiddellijk daarna
werden zij gearresteerd. Geëischt werd ter zake van diefstal door twee veree
nigde personen door middel van verbreking, voor den eerste bovendien wegens
diefstal, tegen elk zes maanden gevangenisstraf.
Woensdag 10 maart 1915
- De 39-jarige veehouder A.L.H. te Capelle aan den IJssel stond terecht wegens
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melkvervalsching. Op 28 Januari had beklaagde naar gewoonte twee kannen
melk, een met 40 en de andere met 41 liter, op zijn erf gereed gezet, waar de
melk dan weggehaald zou worden door of namens iemand, met wien hij een
overeenkomst tot melklevering had. De melk was gedeeltelijk ochtend-, gedeel
telijk avondmelk geweest. Beklaagde had gezien, dat de melk uit twee kannen
in kannen van den melkrijder werd overgestort en dat twee veldwachters vervol
gens van de melk monsters hadden genomen. De monsters waren onmiddellijk
verzegeld. Beklaagde ontkende water aan de melk te hebben toegevoegd. Dr. A.
Lam, directeur van den keuringsdienst alhier, had de monsters melk scheikundig
onderzocht en bevonden, dat de melk ongeveer 5 procent toegevoegd water
bevatte. De beide veldwachters, die de monsters melk genomen en verzegeld
hadden, hadden zich tevoren overtuigd, dat de kannen van den melkrijder geen
water bevatten, toen de melk er in werd overgestort. Het O.M. eischte ter zake
van het afleveren van drinkwaren, wetende, dat deze vervalscht zijn en verval
sching verzwijgende, één maand gevangenisstraf.
Vrijdag 23 april 1915
- Capelle aid IJssel. Gedeputeerde Staten hebben bezwaar gemaakt het besluit
van den gemeenteraad tot het sluiten van een leening tot dekking van de kosten
van vergrooting van school 2 goed te keuren, op grond dat de aflossingsduur van
42 jaar, in verband met het feit, dat de bestaande school reeds in 1867 gesticht
werd, als te lang moet worden beschouwd. In de gisteravond gehouden vergade
ring besloot de raad, aan de bedenkingen van Gedeputeerde Staten tegemoet te
komen.
- De rekening van de regenten der Van Cappellen Stichting over 1914 wijst een
ontvangst van f 42,759 en een uitgaaf van f 36,408. Onder de ontvangsten zijn
begrepen de afgeloste kapitalen en onder uitgaven de belegde kapitalen.

met dank aan Mieke Aarnoutse

BOEK OVER
LEVEN EN WERKEN ROND LEK EN IJSSEL
Het nieuwe boek van Elly van
Gelderen-Kasbergen, dat is uitgege
ven door AVW Vakpers BV, gaat over
'Leven en werken rond Lek en IJssel'.
Het rijk geïllustreerde boek gaat voor
al over het 'bedrijvig verleden' langs
beide rivieren, waarbij veel aandacht
wordt gegeven aan beroepen en
bedrijven die van vader op zoon over
gingen. Het boek, dat ook vier Capelse
onderwerpen telt, is verkrijgbaar in de
boekhandel en het Historisch Museum
Leven en werken rond Lek en IJssel,
'Bedrijvig Verleden'. Elly van
Gelderen- Kasbergen. ISBN 90
76217-/3-0. Prijs 17,45.
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BOELDAG OP HET DEPOT
De HVC moet haar depot,
gevestigd in de boerderij
aan de 's-Gravenweg 325,
binnen afzienbare tijd ver
laten. Dat is geen verras
sing, omdat, toen de HV C
de zolder boven de stal als
depot in gebruik nam, met
de gemeente is afgespro
ken dat dit een tijdelijke
zaak zou zijn. Het pand
moest worden ontruimd
zodra een nieuwe bestem
ming voor de boerderij in
zicht was. Nu, het is naar
verwachting bijna zover.
Vervangende ruimte voor het depot is gevonden in het Historisch Museum en
het Dief- en duifuuisje. Echter niet voldoende om de hele collectie op te slaan.
Daarom is door de vrijwilligers van het depot en het bestuur zeer kritisch naar
de collectie gekeken. Besloten werd om alleen die zaken te bewaren die een rela
tie hebben met Capelle aan den IJssel. Hierdoor ontstond na een zorgvuldige
beoordeling een volume dat in beide musea, met enige aanpassingen in het
museum aan de Bermweg, kan worden bewaard.
Andere waardevolle zaken, die geen relatie met 'Capelle' hebben, zullen aan
andere historische verenigingen of instellingen worden geschonken onder voor
waarde dat ze in de toekomst, als dat nodig is, om niet door de HVC kunnen
worden geleend. Wat daarna nog rest zal worden verkocht. De leden van de
HVC krijgen hiervoor als eerste de gelegenheid op een 'boeldag', die zal wor
den gehouden op zaterdag 21 januari 2006. U bent welkom van 10 tot 13 uur op
het depot aan de 's-Gravenweg 325.

Het bestuur

DE OUDE KERN VAN OUD CHARLOIS
In de Oudheidkamer van de Stichting Historisch Charlois is vanaf zaterdag 3
december tot en met de maand februari een nieuwe fototentoonstelling te bekij
ken met als thema de oude kern van Charlois. Aandacht wordt besteed aan de
Gouwstraat, de Clemensstraat, de Grondherendijk, de Charloisse Kerksingel en
haar hofjes, de Kaatsbaan en de zogenaamde 'Kruin van de Dijk'.
De Oudheidkamer van de StiChting Historisch Charlois is gevestigd aan de
Grondherendijk 84 in Rotterdam-Charlois (bereikbaar met bus 73) en geopend
op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (feestdagen gesloten), telefoon
010-4806618.
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HOLLANDSCHE IJSSELSTEEN 2005
De stuurgroep Hollandsche Ijssel beloont sinds 2001 opmerkelijke initia
tieven van personen of organisaties, die de Hollandsche Ijssel schoner en
mooier maken en haar historie levend houden, met de 'Hollandsche
IJsselsteen'. Voor de 'Hollandsche IJsselsteen 2005' kwamen bij de stuur
groep maar liefst 12 nominaties binnen, waaronder één voor de HVC van
wege het samenstellen van de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' en
het uitgeven van het gelijknamige boek.
De winnaar van de 'Hollandsche IJsselsteen 2005 werd op 29 september 2005
in Gouda bekend gemaakt. De prijs ging zeer verdiend naar ASVZ Zuid West,
een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelij
ke handicap. ASVZ exploiteert in de korenmolen 'Windlust' aan het Kortenoord
in Nieuwerkerk aan den IJssel een dagcentrum voor gehandicapten aan de
Hollandsche IJssel met onder andere een bakkerij en een theeschenkerij.
Aanmoedigingsprijzen waren er voor Capellenaar Leen Keij en het petit-comité
Vuykpark (bestaande uit Wim van den Bremen, Leen Keij en Dik Vuyk, allen lid
van onze vereniging) voor de bijdragen die ze leverden aan de totstandkoming
van een park op het voormalige terrein van de nieuwbouwwerf van A. Vuyk &
Zonen's Scheepswerven aan de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel.
De nominatie van de HVC werd niet bekroond, maar bestuur en vrijwilligers
zijn al heel tevreden met de nominatie die regionaal veel publiciteit voor expo
sitie en boek opleverde. Trots zijn we op de waardering van de jury, zoals zij die
uitsprak in het juryrapport 'Hollandsche IJsselsteen 2005':

"De historische vereniging heeft met een expositie en een boek een nog
relaiief onbekend aspect van de geschiedenis van Capelle aan den
IJssel onder de aandacht gebracht. Beide houden het beeld van de
scheepswerven, die eeuwenlang het beeld van de Hollandsche IJssel
bepaalden, levend. Door zo'n boek en expositie bekijkje de rivier met
een andere blik. Het bewaren en documenteren van ons cultureel en
industrieel erfgoed is belangrijk. De jury feliciteert de vereniging met
deze verdiende nominatie".
Paul Weyling
________________
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CAPELLE AAN HET SPOOR
De HVC is deze zomer gestart met het voorbereiden van een eind mei!
begin juni 2006 te openen expositie 'Capelle aan het spoor', waarbij nauw
wordt samengewerkt met de afdeling Rotterdam van de Nedel"iandse
Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS).
De mensen die zich bezighouden met de komende expositie zijn op zoek naar
foto's van het spoorwegtraject, dat tussen 1855 en 1953 liep tussen Rotterdam
en Nieuwerkerk aan den IJssel, over de huidige Abram van Rijckevorselweg en
Schielandweg. Ook het traject door de Polder Prins Alexander, dat hiervoor in
de plaats kwam zal deel van de expositie uitmaken. Het gaat niet alleen om
foto's van de stations, maar ook om die van de spoorbaan, de overwegen, het
personeel enz. enz.. Ook zijn de samenstellers op zoek naar mensen die nog iets
kunnen vertellen over de stations en het spoor, of er hebben gewoond of
gewerkt. Reacties graag aan Paul Weyling, telefoon 010-4501219 of per e-mail:
pau I. wey ling@wanadoo.nl.
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Paul Weyling

DE HVC ZOEKT VRIJWILLIGERS
- voor het invoeren van gegevens in de Digitale Stamboom 
- voor het uitvoeren van (onderhouds) klussen
- voor ingeroosterde museumdiensten 
- voor de functie van voorzitter 

I
- voor de Werkgroep Educatie 
Il-.,__'__
Informatie bij de secretaris: Anneke van den Bremen, telefoon 010-2849548
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1954. Een deel van de rails is hier al van
de baan verwijderd. De wagon staat aan
de oostzUde van de Kerklaan. Foto:
archief Remeente Capelle aan den iJssel
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DANK
In het afgelopen jaar hebben meerdere bij de HVC betrokken mensen
weer hun bijdrage(n) aan de HVC-Nieuwsbrieven geleverd. Het waren
Janny van Berkel-Otterspeer, Adri den Boer, Hans Bolkestein, Piet
Breedijk, Anneke van den Bremen, Wim van den Bremen, Martin van
Holst, José Klaassen, Ger Mulder, Willem Poerink, Henk Povée, Corrie
Soek, Herman Stolk en Anna en Ard Swets.
Jaap de Gier maakte of zocht naar foto's en adviseerde net als Mieke
Aarnoutse m.b.t. de Nederlandse taal. Henk Nijman verzorgde een aantal
keren het digitale fotowerk.
Arie van Wijngaarden en Annet Kool van AVW Vakpers zorgden ook dit
jaar weer voor een correcte afwerking van vier HVC-Nieuwsbrieven,
totaal 104 pagina's verenigingsnieuws, herinneringen en geschiedenissen.
Namens alle leden, hartelijk dank voor jullie bijdrage(n) en inzet in 2005.
Ook dank aan de vele vrijwilligers die de nieuwsbrieven verzendklaar
maakten en/of de bezorging voor hun rekening namen.
Paul Weyling

's-Gravenweg 325 in februari 1963. Foto: Jaap de GieJ:
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