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('HINEES SPECIALITEITENRESTAURANT ('IIINA,
liET EERSTE, HET BESTE
Zah'l"(lag 22 april 2006 vierde het 'Chinees Specialiteitenrestaurant
('hiua' lIau hd Slotplein haar 35-jarig bestaan. Een historisl'il feit! Niet
liJken ollldat '( 'hina' het eerste Chinese restaurant ooit in Capelle was,
IIIllar 001\ ollldat n'slauranthoudster Koi Cheng in die 35 jaar een bijzon
den' hand hl'PI'1 opgdulIIwd met haar klanten én Capelle aan den Ijssel.
,( 'hinu' i,~ in ui dil' jan'n meer geworden dan een restaurant: een gastvrije
ouhnoplingsplaats. l'l'n gezellige huiskamer voor alle Capellenaren en voor
(lil' van dl' Oud" Plaats l'n Middelwatering in het bijzonder.
Een heetjl' gl'sl'hil'(ll'ni,~
Md de krugkel'r van dl' Nl'dl'l'i,lIldsl' tllililairen en duizenden repatrianten uit
het voollnaligl' Nednlallds Illdi;', eind jaren vel'llig iJegill jaren vijftig van de
vorige eeuw, groeide in ons ialld de vraa)', nilar Indisl'helen, Ik jaren vijftig en
zestig waren dan ook goede jaren voor dl' ('hinl'sl' rl'stalirall'lII'S Villl 'toen', die
met een grote voortvarendheid hierop inspedden ell lIaasl ('hitJese gerechten
ook populaire Indische gerechten op de menukaart plaalslen. llel ging de
'Chinees', die zich als vanzelf 'Chinees-Indisch' ging noemen, voor de wind.
Overal in Nederland schoten nieuwe Chinees-Indische restaurants als padden
stoeien uit de grond. In 1960 waren er ruim 200, tien jaar later meer dan 600 en
weer tien jaar later circa 1900. Het grote succes van de Chinese horecasector
zorgde voor een groot tekort aan vakbekwaam personeel. Omdat het werven van
arbeidskrachten in de Volksrepubliek China vrijwel onmogelijk was, werden
daarom mensen uit onder andere Singapore en Maleisië aangetrokken. Het
meeste personeel echter kwam uit Britse Kroonkolonie Hongkong. Zo ook de
heer Kin Sun Cheung (1943-1973), die in 1965 in de Chinese horeca in
Rotterdam ging werken. Dit met de ambitie zelf ooit ergens in Nederland een
eigen Chinees-Indisch Restaurant te vestigen. Een wens die in Capelle aan den
IJssel in vervulling ging.

Winkelcentrum Slotplein
Eind 1969 werden door Kin SUil dl' l'l'rsle snil'uze planncn gemaakt voor een
eigen Chinees-Indisch Restauntnl. Vrijwl'l legdijkertijd kwam echtgenote Koi
Cheng (1951) vanuit Hongkong naar Nederland om samen met haar man uitvoe
ring aan de plannen te gaan gewll. Bij hel z.oeken naar een goede plaats voor
hun restaurant viel het oog al gauw op Capelle aan den IJssel. Een woonstad in
wording, die sinds begin jaren zeslig een grote groei doormaakte en waarvan de
laatste uitbreiding toen nog lang nid in zicht was. Bovendien was in Capelle aan
den IJssel nog geen Chinees-Indisch Restaurant gevestigd. Er waren, behalve
een aantal eafé's waar een eenvoudige maaltijd kon worden genuttigd, überhaupt
geen restaurants in de IJsselgemeente. Een goede toekomst voor het echtpaar
Cheung in het Capelse lag in het verschiet.
Een geschikt pand werd gevonden aan het Slotplein in de wijk Middelwatering.
Het toenmalige centrum van Capelle, niet alleen door de aanwezigheid daar van
het op 17 mei 1966 in gebruik genomen gemeentehuis, maar ook door het grote
evenementenplein waar van alles werd georganiseerd zoals een aubade op
Koninginnedag, de wekelijkse markt, kermis, concerten, enz. Ook sloegen re
gelmatig circussen hier hun tenten op waaronder dat van de bekende Toni
Boltini. Hier, in het bijna 9 jaar oude winkelcentrum Slotplein werd de voorma
lige winkel van C. Jamin (die naar de 2e fase van het nieuwe winkelcentrum De
Koperwiek was vertrokken) tot restaurant verbouwd. Na het aanvragen van de
vele vergunningen, weken van geduld en hard werken kon het 'Chinees-Indisch
Restaurant China' van de jonge, trotse ondernemers Kin Sun en Koi, op 22 april
1971 feestelijk worden geopend. Capelle had zijn eerste 'Chinees'. "Een aan
winst voor het Slotplein, een aanwinst voor Capelle", aldus toenmalig burge
meester J. van Dijk die de officiële opening mocht verrichten.
De Capellenaren ontdekten de kwaliteiten van 'China' al snel. Voor de een was
het een eerste ervaring met "eten halen" , soms in een van thuis meegebrachte
pan. Voor de ander een eerste ervaring met "uit eten gaan". Bovendien kreeg je

Interieur Chinees
Indiscll Restaurant
'China', IJegin
jaren zeventig.
Foto: verzameling
Koi Cheng
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hij de 'Chinees' grote porties en het was goedkoop en goed, 10 vOlHIen de zui
Ilig" Capellenaren. Het succes van het restaurant kwam e,'III,'r niel van/.e\f. Kin
Sun en Koi moesten er zeven dagen in de week, dag en naclll, lIard voor werken.
Ni"t alleen in lIel restaurant, maar ook in de eigen flatwoning hoven de zaak
w;lar hijvoorheeld in de badkamer taugé werd gekweekt, een groenle die voor
v,'k ('apdlL-narenloen nieuw was, net als het gerecht babi pangang en een loem
pi;\.
In Il)'f.l kr'ï~l'11 Kin Sun en Koi een prachtige dochter: Sa Han. Het geluk van
11,'1 jon"l' I',('/,in ('11 11 el SIllTes van de zaak werd echter een jaar later wreed ver
sloonllol'll Kin Snll ;lis I',nolg van een ernstige ziekte tijdens een verblijf in de
('lIilll'Sl' sl;ul (';lIllon ovnked. On dl' Capellenaren herinneren zich Kin Sun
ongeiwijkid als a;l/'(li,." I',aslvri,j ,'n hdlTfd, Kelll'ig gekleed, witte doek over de
arm en opvallL'nd alt,'111 ,'n l,or)'.I,;);1I11 voor ouderen dil' altijd "kroepoek 1'(1/1 het
huis" meekregen'. Koi stond er voorlaall alll'l'll voor. ('LTn gelllakkelijke opga
ve. Het betekende naast liet verdriL,t 0111 IIl'l verlies van lIaar nlan en (k I,org voor
Sa Han nog harder werken. Dankbaar was Koi voor de sleun vau hroer Kaln
Ming Cheng en zus Yuen Ping, die een half jaar na de opening vall het restau
rant naar Nederland waren gekomen. Zusje Stella kwam later de gelederen van
het familiebedrijf versterken.
Na ook de oliecrisis in 1973 te hebben doorstaan gingen de zaken voorspoedig,
niet alleen door de grote inzet maar ook door de sfeer, kwaliteit, gastvrijheid en
niet te vergeten een toename van het aantal potentiële klanten. Het restaurant
werd te klein, uitbreiding was dringend noodzakelijk. In 1977 kon tot genoegen
(buurman's grond is maar één keer te koop) de naastgelegen winkel van
Dierenspeciaalzaak Bos bij het restaurant worden getrokken. Een aanzienlijke
verbetering in ruimte, voor de restaurateur zelf, maar ook voor de eters en afha
lers. In 1995 kon de zaak opnieuw worden uitgebreid. De unieke kans deed zich
voor toen buurman Van Driel zijn supermarkt naar elders in het winkelcentrum
verplaatste en de naastgelegen winkeleenheid bij de zaak kon worden gevoegd.

Ook de keuken werd grondig aallgepakl en uitgebreid. Het geheel, inmiddels
driemaal zo groot als bij de slart in 1lJ71. onderging een geweldige metamorfo
se qua inrichting en kleursld I ing. Sfeer en gastvrijheid waren echter als van
ouds, het bleef de huiskamer voor vele gasten. Ook voor oud-Capellenaren, die,
waar ze ook zijn gaan wonen, nog regelmatig naar Capelle komen om bij' Koi'
te gaan eten. Dat zegt iets van de banel met de familie Cheng en het restaurant
dat zich ontwikkelde van Chinees-Indisch- naar een Chinees Speciali
teitenrestaurant. Dochter Sa Han, sinds enige jaren ook actief in het familiebe
drijf, denkt met plezier terug aan haar jeugd. toen ze hier veel speelde op het
plein voor het gemeentehuis, in de Oude Plaats en in het groen rond de oude
grachten van het verdwenen Slot. Van een speelterrein, plein en centrumfunctie
van het Slotplein is echter nu geen sprake meer. Het voormalige evenementen
terrein is volgebouwd, terwijl het oude gemeentehuis heeft plaats moeten maken
voor het appartementengebouw 'Slotzicht'. Het Slotplein is echter nog steeds
het hart van Middelwatering-West. Niet alleen vanwege het winkelcentrum voor
de dagelijkse boodschappen, maar zeker ook door de gastvrije ontvangst en de
kwaliteit bij de familie Cheng van 'Chinees Specialiteitenrestaurant China'.

Paul Weyling
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In plaats van blO,emen en kado's vroeg de
familie Cheng de genodigden voor de jubi
leumreceptie een hedrag aan de
Historische Vereniging Capelle aan den
IJssel (HVC) over te maken. Een geste die
:eer wordt gewaardeerd. De HVC zal het
geschonken,fantastische hedrag van
€ 2.470,00 hesteden aan educatie,
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VAN DE HONK NAAR DE GROENEDIjK (.')
Om een indruk te geven van het leven aan de Dorpsstraal in dc bcginja.
I'CII vall dc vorige eeuw neem ik u mee op een wandeling van 'Dc Honk
lIaar dt' (;rI)elledijk'. We kijken eerst wat we buitendijks tegenkomen,
vervolgclls t,UIlCII we het binnendijkse onder de loep nemen. Het tweede
deel vall mijn wandeling van 'De Bonk naar de Groenedijk' (HVC
Nit'uwshrid', jrg.20, 111'.1, hb..22) eindigde bij het sinterklaasfeest in de
Imvcm:aal vall hcll'af~ aan de Dorpsstraat 38.
Voorhij lid l'al'0 kOllll'lI wc hij l'en in de dijk gebouwd woonhuis, dat wil zeggen
Inl'l l'en hlillde nlUUI' langs dl' dijk en dl' ingang en ramen achter, aan de kant van
dl' Hollandschc Llssel. Dil liuis was CVl'nL'l'nS eigendom van de heer Lans en
werd bewoond door één van dl' ha/cn. mogelijk die van de rietmatterij. Hier
direct naast zien wc een open terrein. oorspronkelijk dl' 'Iuin over de dijk' van
het binnendijks gelegen steenbakkershuis en van 1909 tot I %6 het Capelse
gemeentehuis. Deze plek stond bekend als dl' 'gl'l11l'l'nll'grond' en diende als
opslag voor straatklinkers en zand van Gemeentewerken. Als er ecn schuit zand
had gelost nam de jeugd onmiddellijk bezit van deze grote zandbak. De hierna
volgende huizen zijn eerst na sluiting van de steenplaats gebouwd. Daarvoor
werden hier, in afwachting van afvoer per schip, de op de 'Oude Plaats' gefabri
ceerde ijsselsteentjes opgetast. Als eerste zien we een blokje van twee woonhui
zen. Het rechter werd bewoond door Andries van de Erve, het linker door Gijs
de Bode, tevens schoenmaker. Daarvan gescheiden door een brede stoep naar de
rivier wederom een blokje van twee woningen. Rechts woonde slager Koos
Timmer. Het voorgedeelte van dit pand was ingericht als slagerswinkel met een
stevige marmeren toonbank en twee koelkasten die van staven ijs waren voor
zien. Beneden aan de stoep beschikte hij achter het onderhuis nog over een gara
ge waarin zijn waarschijnlijk niet meer rijvaardige Ford was gestald. In het huis
naast Timmer ben ik geboren. Voorzover ik me herinner was het een typisch
dijkhuis: voor- en achterkamer en keuken op dijkhoogte, een steile trap naar de
zolder en een steile trap naar het onderhuis. Ik was twee jaar oud toen we in 1928
verhuisden naar Dorpsstraat 28.

Het volgende pand dat we tl'gl'nkol11cn is het café van Maarten Noorlander, het
bolwerk van de 'Capelse Vocl])al Vereniging Zwervers' (opgericht 21 februari
1930) en van de postduivenvcreniging 'De Snelvlieger' . Een deel van het onder
huis was vele jaren verhuurd aan Adrianus Visser, die er een schoenmakerij had
ondergebracht maar het werk voornamelijk overliet aan Klaas Aaldijk. Klaas
was zeer actief in het kerkelijk leven als leider van de Zondagschool en voorzit
ter van de Jongelingsvereniging. De kastelein Maarten Noorlander leed aan de
ziekte van Parkinson en was daardoor vrijwel volledig arbeidsongeschikt. Als
'Zwervers' op zondag thuis speelde werd de handkar geladen met kistjes bier,
kogelflesjes met frisdrank en dozen met chocolade repen van Kwatta.
Vervolgens scharrelde hij langzaam naar het voetbalveld aan het einde van de
Kerklaan waar naast het clubgebouw, meer bekend als de keet, het consump
tietentje van de caféhouder een plaats had gekregen. Wat het postduivengebeu
ren betreft: de duiven werden in het café geringd en gekorfd en de klokken wer
den aangezet.
Naast het café woonde kapper Teun van Wijnen. Vanachter de scheerstoel of de
hoge kinderkruk registreerde hij elke vorm van beweging op de dijk, waarbij
zijn hoofd met een ruk omhoog naar het raam toe ging. Wanneer men wilde
weten of die of gene voorbij gekomen was en welke kant op hoefde men slechts
binnen te stappen en zulks te vragen. Daarbij komt nog dat velen zich op vrij
dagavond en zaterdag door Van Wijnen lieten scheren en tijdens het wachten
onder elkaar het dorpsnieuws uitwisselden en bespraken, zodat deze van alles en
nog wat op de hoogte bleef. In het aangrenzende huis had Klaas Neven een zaak
in frisdranken en bier. Hij had lang in Australië gewoond en was getrouwd met
een Australische. Zijn dochters spraken aanvankelijk beter Engels dan
Nederlands.
We komen nu bij de sigarenwinkel van Adriaan van der Vlist. Voor zo ver ik mij
herinner was hij medewerker van het elektriciteitsbedrijf en voor dienstgebruik
in het bezit van een fraaie Harley Davidson met dat brede zadel en een met de
hand bediende versnellingspook. Later zijn de sigarenzaak en het bijbehorende
woongedeelte overgenomen door Gerrit Hoogerwaard, die er een winkel in hen-

Het woonhuis/café
van Noorlander.
Het pand aan de
Dorpsstraat is nu
in tl1'eeën gesplitst
en heeft als
huisnummers
50 en 50a,
Voor de deur Jan
Noorlander, de
vader van
Maarten.
Foto: verzameling
Paul Weylillf,;.
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gclsportartikelen aan toevoegde. Het bovenhuis aan til; linkerkant werd
11l;woond door de familie Larssen, waarvan de heer des huizes werkzaam was bij
lid gasbedrijf van het GEB Rotterdam, dat beneden aan de dijk aan de
I'lantsoenstraat een vestiging had. Voor het portiek van deze woningen werd op
deze plL.:k vrijwel de hele dag intensief 'gebeursd' door mannen zonder werk, die
daar de toest:lIld in den lande en in de wereld bespraken. Links van Van der Vlist
liep dl' arvoerkoker van het gemaal door de dijk naar het korte buitenkanaal
waardoor ild polderwater op de IJssel werd geloosd.
Wc kOllle!\ IIlI aan een mooi groot huis met garage gebouwd voor en bewoond
door lil' rictmattcnrabrikant de heer Vincent Hugo van Riemsdijk, beter bekend
als hel 'joeilie'. Dil vanwege zijn gewoonte iedereen, behalve notabelen, aan te
spreken mei 'jochie'. J)ç heer Van Riemsdijk was één van de zeer weinige
Capellenaren in hel be/.il van een auto, eell I.eer ruime wagen met gele spaak
wielen en reserveband achterop. llij was niet bepaald een snelheidsmaniak en
had gerede moeite een fietser bij te houden, laat staan te passeren. Ook begon
hij op grote afstand al door middel van luid getoeter 'het naderende gevaar' aan
te kondigen. Na nog enkele dijkhuisjes met blinde muur komen we aan een leeg
stukje dijk waar we onze wandeling onderbreken om in de volgende aflevering
van 'Van De Bonk naar de Groenedijk' binnendijks weer terug te keren naar
waar we in aflevering I (HVC-Nieuwsbrief, jrg.19, mA, blz.96) zijn begonnen;
het begin van de Ketensedijk.
Herman Stol/':
Zicht vanaf de Plantsoenstraat op de Dorpsstraat. Links het huis van rietmatten
fáhrikant Van Riemsd(jk, rechts daarvan het pand met op de hegane grond de
woninginrichting van Marcus Hoogendijk en op de verdieping twee woningen waar
onder andere de familie Larssen woonde. Achter de hoom niet zichthaar: de
sigarenwinkel van Van der Vlist. Foto: verzameling Paul Weyling.

DE EERSTE MUSEUMLES
'VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN'
Op donderdag 2 maart 200() was het zover: de eerste museumles van de
flexi-werkgroep Educatie voor groep 7 van basisschool De Fontein.
Voordat deze les kon beginnen was er al heel wat water door de Ijssel
gestroomd...
Begin oktober 2005 meldde ik mij aan als actief lid van de HVC. Tijdens het
gesprek met het bestuur werd besloten - ook met het oog op de nieuwe bestuurs
samenstelling - dat ik mij bezig zou gaan houden met Educatie. Mijn eerste
opdracht lag al klaar: verzorg een museum les met betrekking tot de expositie
'Verdwenen Scheepshellingen' in het kader van de Capelse CultuurWijzer. Voor
de niet-ingewijden: de CultuurWijzer is ontstaan naar aanleiding van de idee
"dat alle Capelse kinderen de gelegenheid moet worden geboden kennis te
nemen van Kunst, Cultuur en Educatie in de eigen Capelse leefomgeving." De

CultuurWijzer is een brochure, waarin culturele instellingen hun activiteiten aan
basisscholen aanbieden. De scholen kunnen dan een keuze maken uit diverse
cultuureducatieve activiteiten gedurende het schooljaar. Om u als lezer niet al te
zeer te vervelen met details: scholen kunnen gebruik maken van een standaard
pakket, waarin het menu van culturele activiteiten al vastligt, en naast het stan
daardpakket een keuze maken uit het breedtepakket (losse activiteiten).
Omdat ik, behalve de bezoeken-met-speurtochten door diverse musea met mijn
kinderen, geen ervaring heb met onderwijs en museumlessen, heb ik voor mij
zelf eerst een werkplan gemaakt. Allereerst heb ik mij laten rondleiden door
Henk van der Marelover de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' in ons
museum. Vervolgens heb ik het fraaie boek van Ger Mulder en Paul Weyling
bestudeerd. Van beide heb ik aantekeningen gemaakt over de items die geschikt
waren om er opdrachten over te maken. De volgende stap was enkele musea te
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bezoeken met als doelen a) een interessante expositie te hekijkelI en b) materi
aal te verzamelen om een beeld te krijgen van museumlessen voor hasisscholen.
Aan de hand van deze informatie heb ik alvast een aantal vragen en opdrachten
bedacht. Begin januari heb ik met veel hulp van Anneke van den Bremen een
werkgroep van enthousiaste medewerkers in het leven geroepen. Met z'n allen
togen we aan het werk: vragen en opdrachten samenstellen en kopiëren, infor
matiernap voor de leerkrachten maken, een hand-out van de expositie schrijven,
expositie op sommige punten herinrichten, camerabelichting nagaan, inkopen
doen en alle creatieve invallen op waarde toetsen. Op 2 maart was iedereen, lich
telijk gespannen, op tijd in het museum aanwezig om de puntjes op de i te zet
ten. Even voor tienen kwam een kinderinvasie het museum binnen. Na een wel
komstwoord en een korte inleiding over de expositie klonk onverwacht een
echte, schelle bootsmansfluit het signaal voor het eerste groepje om met de
opdrachten te beginnen. Zo'n twintig minuten later waren alle groepjes aan het
werk en waren alle HVC'ers druk bezig met luisteren, helpen met de opdrach
ten of met fotograferen. De kinderen kregen zowel kennis- als toegepaste vra
gen (te beantwoorden door de borden te bekijken) en doe-opdrachten (iets zelf
doen: bijvoorbeeld met de breeuwkist of iets tekenen: hoe ziet de lasser eruit 
teken de lasser). Om 11 uur klonk tot ieders grote schrik de fluit weer: tijd om
de opdrachten in te leveren! De leerlingen kregen daarna limonade met een
'scheepsbeschuitje' (een keiharde 'hartkeks'). Met een hartelijk afscheid vertrok
de groep weer richting school. Het museum werd opgeruimd en weer in oor
spronkelijke staat teruggebracht.
Ter overdenking zou ik u dit willen voorleggen. Bij één van de opdrachten werd
aan de kinderen gevraagd om een paar beroepen uit de tijd van de houten
scheepsbouw te noemen. Een jongen van een jaar of tien kwam hier niet uit en
vroeg vraagbaak Henk om hulp. Scheepmaker, grofsmid, zeilmaker en scheeps
timmerman waren enkele genoemde beroepen. Bij de laatste keek het kind
bedenkelijk: wat was nou weer een scheepstimmerman? Henk legde uit dat zo'n
man een timmerman was op schepen. Vroeg het jochie: maar wat doet dan een
timmerman... ? Op 9 maart volgde de tweede museumles en deze was, evenals
de eerste, een succes.

PIETER KORNELIS

(~ELlJK (1865-1951)

Mijn moeders vader, mijn ~n)l)tvader dus, werd op 3 oktober 1865 gebo
ren als zoon van Anthonie Lellnis Ceh.k en Cornelia Pieternella Voshol in
het huis B. No. 182 aan de Oudclandsche Straat in de Stad Tholen. Zijn
grootvader van moeders zijde, Pieler Voshol, zal beslist zijn naamgever
zijn geweest, echter wie de Kornclis is, naar wie hij tevens vernoemd is, is
wat onduidelijk.
In Tholen waren toen kennelijk ook al weinig vooruitzichten om beroepsmatig
vooruit te komen en Pieter Kornelis verliet dan ook zijn geboorteplaats op veer
tienjarige leeftijd. Hij vertrok naar Ridderkerk en begon zijn werkzaam leven als
jong knechtje in de bakkerij van de familie Coert. De praktijk bij deze bakker
werd zijn leerschool voor het beroep van broodbakker. Bij deze familie bleef hij
tot aan zijn diensttijd, die begin mei 1885 begon. Voor de vervulling van zijn
dienstplicht meldde hij zich op 5 mei 1885 in Bergen op Zoom, waar hij als mili
cien, ingeloot met no. 1 bij inschrijving in Tholen, werd ingelijfd bij de Infan
terie. Zijn wilde haren was hij kennelijk al aardig kwijt. Wel heeft hij daar een
aantal dagen verzwaard arrest ondergaan, omdat hij op een tafel in de slaapzaal
een luidruchtige voorstelling gaf. Echter in het algemeen heeft hij altijd positie
ve dingen over zijn diensttijd verteld. Dat hij naar behoren zijn dienst vervulde,
bewijst zijn benoeming tot oppasser van luitenant Van Wachtendonk, een
beroepsofficier van de oude stempel, met wie hij het goed kon vinden. Het bete
kende wel, dat hij vrij was van de gewone diensten en moest zorgen, dat alle
spullen van de luitenant op tijd werden schoongemaakt en gepoetst. Op een van
deze tweede luitenant bij zijn afzwaaien ontvangen portret met op de achterzij
de in potlood geschreven: "aan mijn oppasser P. Geluk - 9 sept. 1886", was hij
bijzonder trots en is door hem altijd zuinig bewaard.
In 1886 verliet hij de militaire dienst met groot verlof en keerde terug naar zijn
oude werkgever in Ridderkerk. Twee jaar later stapte hij over naar een nieuwe
Pieter Kornelis Geluk (links hij het paard) met hroodwagen in Kralingen in de
omgeving van de Ceintuurhaan. Foto: verzameling Piet C. Sigmond.

Ik wil hierbij de volgende mensen van harte bedanken voor hun niet aflatende
steun, inzet en enthousiasme: Anneke van den Bremen, Ger Mulder, Henk van
der Marel, Arie Nobel, Wilma van der Wal en Aart-Jan Damsteeg.
Mocht u ook zin hebben om ook met de werkgroep Educatie mee te doen:
meld u zich dan bij mij aan, tijdelijk via Anneke van den Bremen, per e-mail:
anneke.van.den.bremen@hetnet.nl of telefonisch: 010-2849548.
Voor de ontwikkeling van educatieplannen en -beleid op lange(re) termijn ben
ik vooral op zoek naar oud- en ex leerkrachten uit alle vormen van het onder
wijs. Wie durft?
losé Tielen
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zilveren medaille met in.~criplie van de Nederlandsche Bakkersbond voor zijn
baas in Capelle aan den IJssel. Bij deze Bruinbroodbakkerij ('(orndis) Schouten
"25-jarigen trouwen dienst hij dl'jïnna C. Schouten te Kapelle aid IJssel". Dit
heeft hij altijd hard moeten werken, niet alleen met het bakken van het brood,
diploma heeft jarenlang ingelijst gehangen, tezamen met de regelmatig gepoets
maar tevens bij het uitventen hiervan met de bakkerswagen. Ook de verzorging
te medaille. Het bijbehorende lintje is verloren gegaan.
van het paard, waarmee hij 's morgens met zijn broodkar naar Kralingen vertrok,
was onderdeel van zijn taak. In de loop van de middag keerde hij weer in
Het verhaal van het in slaap vallen gedurende een terugreis vanuit Rotterdam,
Capelle terug en bezorgde ook hier het "zuiver tarwebrood". Daarna werd het
geeft aan, dat zijn werk behoorlijk vermoeiend was. "Van hard werken is nog
paard verzorgd en op stal gezet. Na het afrekenen met de baas, zat zijn dagtaak
nooit iemand dood gegaan" was een regelmatig gehoorde uitspraak, toen hij al
erop en ging hij naar huis. Een verhaal, dat hij graag vertelde was het volgende:
ver over de vijfenzestig jaren en nog altijd bedrijvig was. Hoewel hij in hart en
"Na afloop van de ronde in Kralingen en vóór de lange rit naar huis, mocht hij
nieren bakker was, beviel de sfeer bij bakker Schouten hem niet meer, omdat
bij koud winterweer wel eens een borreltje drinken. Dan werd hij lekker warm
en zo was het gekomen, dat hij eens - hij was altijd om vier uur reeds uit bed vader Cornelis en zoon Jan Schouten, inmiddels ook in de bakkerij gekomen,
doorlopend ruzie hadden. Eens liep zo'n ruzie in zijn aanwezigheid zo hoog op,
op de bok in slaap was gevallen. ZUn paard, sjokkend met de lege broodwagen
langs Schielands Hoge Zeedijk, had toen een verkeerde - gelukkig aan de bindat zoon Jan zijn vader met het 'beschuitmes' - een vervaarlijk wapen - bedreig
de en achterna liep. Dit was de aanleiding om zijn ontslag in te dienen en het
nenzijde gelegen - dUkafi-it genomen. Paard en wagen kwamen onderaan de dijk
bakkersvak te verlaten.
tot stilstand. Hierdoor werd hij wakker en constateerde dat hij bij vreemden op
het erf stond" !
Of zijn vertrek uit Ridderkerk en zijn vestiging in Capelle aan den IJssel inder
tijd had te maken met het verkrijgen van zijn nieuwe werkkring of een reeds
Gedurende de periode, dat hij bij bakker Schouten werkte, verkreeg deze het
vroegere ontmoeting met zijn latere echtgenote, is niet meer vast te stellen. Feit
predikaat van 'hofleverancier' (1904) en verscheen een uithangbord aan de
is, dat hij op 27 juli 1893 in het huwelijk trad met Geertje Kalkman, op 7 janua
gevel met deze vermelding. Er werd een nieuwe wagen aangeschaft in de kleu
ri 1870 geboren in 'Cappelle op d' IJssel' als dochter van Pieter Kalkman en
ren rood-wit-blauw, met daarop een kroon. Met deze wagen werd de bezorging
Geertruida Kalkman. Zij was de jongste dochter van dit echtpaar, waarvan de
in zowel Capelle als Rotterdam uitgevoerd. Het was, zoals hij vertelde, een
moeder in 1889 was overleden en zij met haar vader was overgebleven. Alle
bekende wagen in Kralingen en Capelle, hetgeen ook de nodige klanten oplever
overige broers en zusters waren getrouwd en hadden het ouderlijk huis verlaten.
de. De foto, waarop hij op de bok van deze nieuwe wagen zat, heeft altijd in
Vaders woning onderaan de dijk in Keeten (Capelle-est) werd het domicilie van
groot formaat ingelijst in de woonkeuken en later in zijn slaapkamer gehangen.
het jonge paar en het heeft daar ruim veertig jaar gewoond. Vermeldenswaard is
Ook hierop was hij trots. Een beloning waar hij ook trots op was, was zijn 25
het feit, dat Pieter Kornelis zijn naam altijd als Pieter Cornelis schreef en hoe
jarig jubileum met het daarbij in 1913 uitgereikte diploma, alsmede een grote
wel hij de huwelijksakte op de juiste wijze ondertekende, werd hun huwelijk met
een C geannonceerd!
De nieuwe roodwithlauwe waEien voor de BruinhroodhakkerU van Cornelis Schouten.
Vl.n.r. Adrianus Willem Schouten Czn, Jan Schouten Czn, Cornelis Schouten (voor de
deur onder het R(jkswapen van hofleverancier) en op de hok Pieter Kornelis Geluk.
Achter het paard: de woninEi en manufacturen- en stoffenwinkel van Hendrik Schouten.
een zoon van een hroer van Cornelis Schouten. Foto: verzamelinEi Piet C. SiEimond.

Zijn vertrek veroorzaakte bij bakker Schouten nogal wat commotie omdat deze
in de veronderstelling verkeerde, dat zijn vroegere knecht voor zichzelf als bak
ker zou beginnen. Hij opende echter een kruidenierswinkel. Het idee voor deze
winkel was wellicht ontstaan, nadat hij zich in het huis van zijn schoonvader had
gevestigd, een woning onderaan Schielands Hoge Zeedijk, tegenover de repara
tiewerf van de firma Vuyk. Daar lagen altijd schepen op de helling en de schip
pers konden gemakkelijk even hun boodschappen halen. In oktober 1908 kreeg

r----------"
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Circa 1890. Pieter Kornelis
Geluk (1865-1951) en Geertje
Kalkman (1870-1942).
Foto's: verzamelinEi Piet C.
Sigmond.
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Pieter Ge/uk)r (rechts) voor de winkel
van zijn vader aan de Da Costastraat 67,
na de annexatie van dit deel van
Kralingseveer door Rotterdam in 1941
Euffelstraat genoemd.
Foto: verzameling Piet C. Sigmond.

hij samen met zijn zwager Jan van
Adrighem, tevens ook zijn buurman,
verlof om tussen bestaande bebouwing
twee nieuwe woonhuizen te bouwen.
Voor de oostelijk gelegen bestaande
woning en "het nieuwe huis", werd
begin 1909 vergunning verleend voor
een verbouwing en weer een half jaar
later voor de bouw van een houten
schuur achter de woning. Of dit een
voorbereiding was voor zijn plannen
tot het stichten van een eigen winkel. is
helaas niet meer te achterhalen. Wel
weten we, dat hij in 1913 nog zijn jubi
leum als bakker vierde en twee jaar
later zijn activiteiten als kruidenier startte.
Dat hij het niet zo slecht deed als kruidenier bleek in 1923, toen hij in de nieu
we wijk ten oosten van de IJsselmondselaan in Kralingseveer, toen nog bij
Capelle aan den IJssel behorende, een tweede winkel opende. Zoon Pieter was
hier zetbaas bij zijn vader en deze liet zich met een fietsjongen door een straat
fotograaf vereeuwigen met achter zich zijn vaders naam op de winkelruit. Ook
hier weer de vermelding van P. C. Geluk, zowel op de deurruit als in de ope
ningsreclame. Het was in 1935, dat de zaken werden overgedaan aan zoon
Pieter, die deze verder alleen voortzette in de winkel in Kralingseveer aan de Da
Costastraat, na de annexatie door Rotterdam in 1941 Buffelstraat genoemd. De
activiteiten in Keeten werden beëindigd. De panden die vrij kwamen werden
verhuurd en in een later stadium verkocht. Uiteindelijk werden ze geheel
gesloopt bij de dijkverzwaring en de resten van de fundamenten verdwenen
onder de nieuwe brede dijkvoet.
Piet C. Sigmond

INFORMATIEBORD OVER 'IJSSELOORD'
EN DE MOLUKSE (a:MEENSCHAP
Aan de Groenedijk, nabij de afrit naar het voormalige Molukse woonoord
IJsseloord, - het huidige J><lr<ldijsselpal'k - is op vrijdag 7 april 2006 een
informatiebord onthuld md daarop in twee talen de geschiedenis van
Molukse gemeenschap in Capelle aan den Ijssel.
De onthulling vond plaats door vier Molukse inwoners van Capelle aan den
IJssel, die elk een generatie vertegenwoordigden. Naast de geschiedenis van de
Molukse gemeenschap staat op het informatiebord - uitgevoerd in de kleuren
van de vlag van de Republik Maluku Selatan (RMS) - een plattegrond van het
voormalige woonoord dat in het Capelle van vroeger bekend stond als het
'Ambonezenkamp'. De belangstelling voor de onthulling van het informatie
bord - een initiatief van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks, gesteund door
de HVC en de Molukkenraad (voorheen Molukse wijkraad) - was groot. Aan
wezig waren onder andere burgemeester Joke van Doorne, de voorzitter van de
Molukkenraad Paul Matulessy, leden van de gemeenteraad, omwonenden en
veel Molukse inwoners. Het informatie bord past prima in dat, wat voorgeno
men is in de Strategische Visie/Stadswerkplan Capelle 2020 (vastgesteld in de
gemeenteraadsvergaderingen van 3 en 4 juli 2000) met betrekking tot de IJssel
boulevard: een informatieve, historische, toeristische, recreatieve fiets- en wan
delroute over de dijk (Ketensedijk, Dorpsstraat en Groenedijk) langs de
Hollandsche IJssel tussen Capelle-West en het Hitlandgebied.
Paul Weyling

De op het informatiebord geplaatste tekst:

INFO OVER ARTIKEL
CAPELSE BUSONDERNEMER GEBR. VAN GOG
In het Regionaal Tijdschrift Midden Holland 'De Schatkamer' (jaargang 20,
aflevering 1, april 2006) staat een nog niet eerder gepubliceerd, interessant arti
kei over de vroegere Capelse busonderneming Gebroeders van Gog Het is in
augustus 1957 geschreven door Jan Compeer (overleden), en getiteld: 'Gebr.
Van Gog, een particulier autobusbedrijf'. Het tijdschrift is te koop in de
Oudheidkamer, 's-Gravenweg 8 in Nieuwerkerk aan den IJssel voor € 3,- of te
bestellen bij Stichting 'Vrienden van Archief en Librije', per adres Groeneweg
30,2801 ZC Gouda voor € 3,- + portokosten.
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET JOHAN MANNI

inneren. Hij weet lIog dal 11 ij hij eeu zaugles met zijn zware stem dacht mee te
zingen. Maar de jul' kwaul laugs Olll vast te stellen dat hij zo bromde. Ze stuur
de hem naar de bovellllll'cslei'. Die I id hem bij zich sommen maken waarna hij
er nooit meer iets over hoorde.

Johan is in 1923 geboren als de jongste van vier kinderen. Dat gebeurde in
een woning aan de Kanaalweg in Schenkel, langs het kanaal tegenover
café de Bruin, waar nu het VMBO van het IJsselcollege is gevestigd. De
vader van Johan - Kornelis Manni - was lange tijd gemeenteveldwachter
in Capelle. Dat was bijzonder omdat vader Manni van oorsprong een boe
renknecht uit Zeeland was en zoals zo velen in die tijd naar Rotterdam
gekomen om in de haven te werken. In de oorlog van '14-'18 diende vader
Kornelis in Deventer in het leger echter als oppasser bij een kapitein, die
voor een introductie bij de politie zorgde.
Naast Kornelis Manni waren toen in Capelle nog drie veldwachters in dienst: de
gemeenteveldwachters Leendert Adrianus Quist en Sipke Wouda en rijksveld
wachter D. Spinhoven. Vader Manni was vooral de veldwachter voor Schenkel,
maar werkte ook in andere delen van Capelle. Zoonlief vindt nog steeds de onre
gelmatige diensten moeilijk. Want door de nachtdiensten moest vader overdag
slapen en als hij overdag dienst had zagen de kinderen hun vader ook weinig.
Bovendien vond hij zijn vader maar streng. Als er iets niet goed ging was vader
er snel bij. Zo kreeg oudste broer Jan er ooit van langs met de gummiknuppel.
Kinderen, waaronder Jan, hadden 's avonds op een schip gespeeld dat aan de los
wal lag, daar waar nu kapper Berlijn is gevestigd. Kleine vrachtschepen konden
toen nog vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel over het kanaal naar Capelle en nog
verder varen. Tijdens hun spel hadden de kinderen de kabels waarmee het schip
aan de loswal was afgemeerd korter vastgezet. Tegelijkertijd werd water uit het
kanaal naar de IJssel afgevoerd, waardoor het waterpeil daalde. Omdat het schip
te kort op de wal was komen te liggen liep het aan één kant aan de grond en ging
scheef hangen. Het schip was echter tot bijna bovenaan de boorden gevuld met
mest. Door het scheefhangen liep het schip helemaal vol met water en zonk!

pJ
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Johan Manni ging naar de openbare lagere school aan de Kanaalweg in Schenkel
bij meester Herweijer. Er was een heel aardige juf Schuurman en een juf die hij
maar een vinnige kattenkop vond. De naam kan hij zich niet zo goed meer herSeptember 1958. Rechts de ofJhaaliJrug over het kanaal gezien vanaf het 'Kruis'. zoals
het kruispunt Capelseweg/Bermweg werd genoemd. Het eerste pand links is de
kruidenierswinkel van Van Dam. Rechts daarvan, aan de overkant van het water. aan
de Kanaalweg, de veldwachterswoning; daarnaast de woning van de havenmeester
van de naastgele
gen openbare
lagere school 3.
Anno juni 2006
stond op de plaats
van deze panden
het WK-dorp
Schenkel.
Foto: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.
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In 1934 moest vader vauwege emst ige darmklachten stoppen met zijn politie
werk. Ze verhuisdeu vau de dieustwoning aan de Kanaalweg naar een woning
aan de 's Gravenweg op liet erl' vau hoer Arend Ooms. De boerderij lag met de
achterzijde aan het spoor Rot!erdalll( Maas)-Gouda, nu de Abram van Rijcke
vorselweg. Vader begon daar met kippen houden, waarvoor met hulp van aanne
mer Buijs een paar grote hokken werden gebouwd voor zo'n 4 à 500 legkippen.
Aan de weg kwam een bord met 'Eieren te koop' en een plaatselijke groenteboer
nam eieren mee om deze, naast zijn eigen handel, in Rotterdam uit te venten. De
kippenhokken stonden over het spoor in de buurt van de plas waaruit ooit grond
voor de aanleg van de spoorbaan was afgegraven en die nu als fraaie vijver voor
de Beemsterhoek in het midden van de Noorse buurt ligt. De plas werd toen ook
veel als ijsbaan gebruikt. Moeder was vaak bang als vader 's avonds nog weer
het spoor over moest steken. Veel geld hebben de kippen niet opgeleverd. De
eieren kostten maar 1'/2 cent per stuk, in de crisisjaren konden veel mensen zelfs
dat niet betalen. Moeder zei vaak: "Waar loop je voor". Er moest immers ook
duur voer worden ingekocht, dat toen al met een auto werd gebracht. Johan hielp
niet thuis, maar wel op de boerderij van Ooms waar hij koeien melkte en de die
ren voerde. Zijn broer protesteerde wel als hij zuur stinkend naar kuilvoer thuis
kwam. Maar hij verdiende er 's zomers een gulden per week mee.
Na de lagere school ging Johan naar de Mulo aan de Tuinstraat in Krimpen aan
den IJssel, omdat er in Capelle geen Mulo was. Injuni 1940 slaagde hij voor zijn
examen. En toen was er geen werk! Hij hielp een poosje een handelaar in boter
en kaas, maar in het najaar stopte hij daarmee omdat er op de bakfiets waarmee
hij op pad ging absoluut geen bescherming tegen het weer was. Toen tipte het
hoofd van de Mulo hem, dat hij werk voor hem had bij Constructiebedrijf
Hollandia van vader Lubbers in de Krimpense Stormpolder. Daar werd hij jong
ste bediende op de loonadministratie. Bij Hollandia waren toen al NSB' ers en
een Duitser geplaatst. Die werkten alle niet Duitsgezinde mensen eruit. In sep
tember voelde Johan dat hij nu aan de beurt was en hij vertrok naar familie op
Texel. Hier werkte hij aanvankelijk bij een boer, maar hij moest onderduiken om
aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Hij maakte daar in april 1945 de
opstand van Georgische soldaten tegen de Duitsers en de verschrikkelijke moor-
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Politiepost achter de veldwachters
woning aan de Kanaalweg in april
1965.
Foto: archief gemeente Capelle aan
den IJssel.
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den van de opstandelingen op Duitse soldaten mee. En hij vond er zijn vrouw.

SCHOLLEVAARSBRlJG

Na de oorlog ging hij in militaire dienst en diende bijna drie jaar in Nederlands
Indië. Daarna ging hij naar Rotterdam om in de bouwen later in de scheepsbouw
te werken. Daar werkte hij mee aan de verbouw van het passagiersschip 'Willem
Ruys'. Het vlaggenschip van de Rotterdamse Lloyd, dat in 1965 in Italiaanse
handen overging en als cruiseschip 'Achille Lauro' in 1985 bij Egypte werd
gekaapt. Johan woonde in die tijd in Rotterdam. Hij vertelt enthousiast over zijn
vakanties met tentjes uit een bouwpakket. Met twee kinderen achterop de brom
mer naar Gorkum of Tiel. Bij onweer onderweg kropen ze met zijn vieren bij
elkaar tussen de brommers met het grondzeil er overheen. En later met de zeil
boot, die hij als scheepstimmerman ook van een kajuit had voorzien.

Met de drooglegging van dc vccnplassen tussen Nieuwerkerk en Kralingen
en zodoende de vorming van dc Polder Prins Alexander verdween het
Schollevaarseiland. In dil' nicuwe polder werden een weg en een tocht
naar dat eiland genoemd. Loodt'echt op de Hoofdweg kwamen een
Schollevaarseweg en l'en Schollevaarsetocht. De grens tussen de gemeen
ten Capelle en Nieuwerkerk aan den Ijssel werd aan het nieuwe land
schap aangepast. Het hart van die nieuwe Schollevaarsetocht werd de
nieuwe grenslijn.

In 1973 kwam Johan weer naar Capelle om bij de Woningstichting Capelle aan
den IJssel (Wostica) als onderhoudstimmerman te gaan werken. Onder technisch
directeur De Wit, die zelf op de bouwplaats had gewerkt, waren daar goede
onderlinge verhoudingen. Het was zelfstandig werk. Je kreeg 's morgens je
opdrachten en het nodige materiaal mee en kon dan zelf je werk voor die dag
indelen. Hij herinnert zich nog een groot project in de Bloemenbuurt, waarbij
alle plafonds werden vervangen door nieuwe zachtboardplaten. In 1985 ging hij
daar met vervroegd pensioen.
Wim van den Bremen
Kort 1'oor dit interview moest Janny ran Berkel in het
ziekenhuis worden opgenomen, waardoor een echte ontmoeting
met Janny van Berkel deze keer achterwege moest blijven.

WOONTORENS WORMERHOEK
Begin februari hebben de HVC en acht andere partijen waaronder de Historische
Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN), een zienswijze ingediend tegen
de bouw aan de Wormerhoek van twee woontorens van 20 verdiepingen en 62
meter hoog, waarin 176 appartementen. Dit omdat het historische en landelijke
karakter van het zeer nabij gelegen 's-Gravenweggebied door de woontorens in
hoge mate wordt aangetast. Daarnaast is het bouwplan in strijd met het bestem
mingsplan 'Oostgaarde 1999' en zijn de woontorens vanwege de hoogte van
grote negatieve invloed op het recreatiegebied Hitland, dat op slechts 12 meter
afstand van het bouwplan ligt. Ondanks de vele bezwaren tegen de bouw van de
woontorens - niet alleen door de indieners van de zienswijzen zo blijkt uit het
grote aantal reacties van Capelse en Nieuwerkerkse burgers die de HVC kreeg 
heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten vrijstelling van het
bestemmingsplan en goedkeuring aan de gevraagde bouwvergunning te verle
nen. Samen met de HVN heeft de HVC hier begin juni bezwaar tegen aangete
kend.

Laat het volk van Utrecht de t graag weg (Utrech), de volksmond in deze regio
plakt juist ergens graag de letter t achter. (Zo zeiden tuinderskinderen wel dat
hun vader in de kast zat in plaats van in de kas en dat was verwarrend!) Op een
gegeven moment verschenen er zo zelfs Capelse straatnaambordjes met de naam
Schollevaartseweg. (overigens: het eiland lag maar voor een klein deel in
Capelle, maar Nieuwerkerk en Zevenhuizen vernoemden het helemaal nooit.)
Topografen van het ministerie van Defensie gingen op hun stafkaarten die tocht
evenwijdig aan de weg ook maar Schollevaartsetocht noemen. Vreemd, want als
het een vaart was, hoefde er geen tocht meer achter te worden geplakt. .. En jam
mer, want de naamgever was toch echt de aalscholver of schollevaar, de vogel
die in veelvoud voorkwam op het Schollevaarseiland.
De auto rukte op en bij wet van I mei 1928 werd de Hoofdweg door het Rijk in
beheer overgenomen van de polder. Het werd een weg van het Rijkswegenplan
1928 en dat inclusief de vaste betonbrug over de Schollevaartsetocht met toen
een breedte van maar 12 meter en een doorvaartwijdte van vier meter. Bekijk je
de leuningen van die intussen tientallen meters bredere brug op de grens van
Capelle en Nieuwerkerk dan prijkt daar anno 2006 nog correct de naam
Schollevaarsbrug op, zonder t dus. Nadat in 1984 een nieuwe Rijksweg A20 in
gebruik was genomen werd in 1987 de Hoofdweg Rijksweg af en na reconstruc
tie en baanvermindering aan de gemeenten overgedragen. Intussen had de
Schollevaartseweg al gezelschap gekregen van de Schollevaartsedreef en kwam
er een tuincentrum Schollevaart. De wijk (1978) en het NS-station (1981) kre-

Brugleuning
Schollevaars
brug.
Foto: Adri den
Boer.

Paul Weyling
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gen na wat discussie wel weer de naam Schollevaar. Dat de naam van het stads
park 'Schollebos' (bedacht door de in de jaren '70 actieve actiegroep
'Woonomgeving') werd, toont weer aan dat de oorsprong van de (vogel)naam
vergeten leek.
Rijdend over de Hoofdweg valt de brug vanwege zijn breedte niet erg op. Op de
brug lopen ook de bermen met gras en struiken gewoon door. Aan de kant van
de Hoofdweg-noord hield Rijkswaterstaat bij een brugverbreding al rekening
met een volgende wegverbreding die nooit plaatsvond. De brug is nog steeds 'te
breed'. Rijdend over de Hoofdweg is de gemeentegrens wel heel goed te zien nu
de weg in Capelle meer rijbanen heeft dan in Nieuwerkerk, meer dan ter plaat
se van het kruisen van de Schollevaarsetocht. Hopelijk blijven op die grens de
twee brugleuningen met de naam Schollevaarsbrug gespaard. Aan welke
gemeente zou die brug in beheer zijn toebedeeld anno 1987? De grens loopt pre
cies door het hart van de tocht, het hart van de brug, en dwars door de namen
van de brugleuningen. Aan het beton en het ooit groen geverfde roestige ijzer
werk is goed te zien dat geen van beide gemeenten de leuningen feitelijk onder
houdt. Geen particulier hek aan de Hoofdweg ziet er zó uit. ..
Adri den Boer

CAPELS COMPLIMENT VOOR TEUN VERKAlK
Voorafgaand aan de opening van de expositie 'Capelle aan het Spoor' op zater
dag 3 juni heeft Teun Verkaik uit handen van wethouder Kunst en Cultuur Hans
Jacobs het 'Capels Compliment'
ontvangen. Met de uitreiking van
dit 'Capels Compliment', een
beeldje ontworpen door de Capels
kunstenares Heleanne van AndeL
spreekt het college van burge
meester en wethouders van
Capelle aan den IJssel zijn waar
dering uit voor de wijze waarop
Teun dertien jaar lang vrijwillig
zijn werk als depothouder en
bestuurslid van de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel
heeft uitgevoerd. Gefeliciteerd!

DE

DUKDALf;~ NIET

ZOMAAR EEN MONUMENT

Woensdag 3 oktober 19X4 werd in Capelle aan den Ijssel herdacht dat
prins Willem van Oranje (15.B-15X4) vierhonderd jaar geleden op dins
dag 10 juli 1584 door HaUhasar (;erards in De Prinsenhof te Delft werd
vermoord. In het kader van die herdenking werd onder voorzitter drs.
Luigi van Leeuwen, burgemeester van Capelle aan den Ijssel van 1975 tot
1988, door de 'Stichting Willem van Oranje Herdenking Capelle aan den
Ijssel' aan de Groenedijk voor de 'Vader des Vaderlands' een monument
opgericht: 'De Dukdalf'.
Een 'dukdalf' is een zware houten paal, die staat in het water van een rivier of
kanaal voor een brug of sluis, waaraan schepen kunnen afmeren of zonder scha
de aan schip en waterwerken langs een versmalling in het vaarwater kunnen
worden geleid. Voor een 'dukdalf' als monument werd gekozen omdat de naam
zijn oorsprong vindt in de Tachtigjarig Oorlog (1568-1648) en een verbastering
is van Duc d' Alve, Frans voor Hertog van Alva, een Spaanse generaal die de
grootste vijand was van prins Willem van Oranje. Er gaan twee verhalen over
het ontstaan van de naam. De eerste is dat de watergeuzen bij het afmeren van
hun schip 'Duc d'Alve' riepen als zij hun trossen over een meerpaal gooiden, in
de hoop de 'strop' ook eens om de nek van de gehate Hertog van Alva te kun
nen leggen. Het tweede is dat op bevel van de 'Duc d'Alve' krijgsgevangenen
bij laag water aan de paal werden vastgebonden, waarna deze bij opkomend tij
en hoog water een wrede verdrinkingsdood stierven.
'De Dukdalf' aan de Groenedijk markeert één van de drie plaatsen waar in
De 'Dukda!t' kort na de
onthulling op 3 oktober 1984.
Foto: Jaap de Gier.

Paul Weyling

Wethouder Hans Jacobs overhandigt
hier het 'Capels Compliment' aan
Teun Verkaik. Foto: Annelies van Es.
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Capelle aan den IJssel in verband met het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574,
de dijk is doorgestoken. Op het monument zijn toen drie bronzen plaquettes aan
gebracht: De eerste laat prins Willem van Oranje te paard zien, de tweede de
tekst: "Prins Willem van OrGl~je. Dit monument werd op 3 oktober 1984 onthuld
door mr. S. Patijn, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland" en
de derde: "Prins Willem van Oranje. Op 3 en 4 augustus] 574 werd op deze
plaats in het bijzijn van de Prins van Oranje de dijk doorgestoken. Het onderge
lopen land maakte het mogelijk Leiden te ontzetten".

Leidens Ontzet, een korte geschiedenis...
Tijdens zijn verblijf in Rotterdam in de zomer van 1574 neemt prins Willem van
Oranje het besluit om de door Spaanse troepen omsingelde stad Leiden te ont
zetten. Vanuit Leiden is om hulp gevraagd omdat het voedsel binnen de stads
muren opraakt. Ook is men in de stad slecht bewapend. Om de Spanjaarden bij
Leiden te verjagen wil de prins de laaggelegen delen van het land rond Leiden
onder water zetten. Hiervoor heeft hij toestemming nodig van de Staten van
Holland, die op woensdag 30 juni 1574 bijeenkomen en besluiten dat de dijken
en kaden van Holland mogen worden doorgraven. Een besluit met grote gevol
gen voor de bewoners van het platteland, die juist deze zomer kunnen rekenen
op een goede oogst. Voordat men tot het doorgraven van de dijken overgaat,
moet eerst overleg worden gepleegd met de beheerders van de polders. Voor het
gebied van Capelle aan den IJssel is dit net als vandaag het Hoogheemraadschap
van Schieland (vanaf I januari 2005 'en de Krimpenerwaard') De bestuurders
van Schieland zijn dijkgraaf Adriaen van der Does en vijf heemraden. Op maan
dag 2 augustus varen Van der Does en de andere bestuurders naar de Schans in
Capelle om daar te overleggen waar de dijk moet worden doorgestoken. Op
dinsdag 3 en woensdag 4 augustus 1574 komt Willem van Oranje weer naar
Capelle. Samen met de advocaat van Holland, meester Paulus Buys, en een aan
tal heren van de Staten van Holland bezoekt hij de 16 plaatsen tussen Rotterdam
en Gouda, waar onder leiding van de jonkheren Willem van Palensteijn en
Daniël van Wijngaarden door geuzen en krijgers de dijk wordt doorgraven. In
Capelle ging het om drie plaatsen: de dijk (Nijverheidstraat) bij Keten (Capelle
west), bij het middeleeuwse kasteel (Dorpsstraat t.h. v. het huidige Slotpark) en
de Groenedijk ongeveer daar waar nu 'De Dukdalf' staat. De boeren waren niet
blij met het onder water zetten van hun land, dat veranderde in een drassig
gebied met kleine en grote plassen. Om te verhinderen dat zij het land gingen
bemalen, moesten de watermolenaars hun molenzeilen bij het Hoog
heemraadschap van Schieland inleveren. Als gevolg van een prachtige, rustige
zomer met lange tijd een lage waterstand in de rivier loopt er onvoldoende water
de polders binnen. Pas rond I oktober slaat het weer om en draait de wind, die
aanwakkert tot een flinke herfststorm, waardoor het IJssel water de polders rond
Leiden binnenstroomt en de geuzen met hun platbodems tot vlakbij de stad kun
nen varen. In de nacht van zaterdag 2 oktober op zondag 3 oktober 1574 stort
een deel van de stadsmuur bij de Leidse Koepoort onder hevig geraas in. De
Spanjaarden, bang voor een uitval van de Leidenaren en het opkomende water,
vluchten in grote paniek weg. De Leidenaren die het overhaaste vertrek van hun
vijand maar moeilijk kunnen bevatten, treffen in de verlaten schans nog een
klaargemaakte maaltijd van wortelen, uien en vlees op het vuur aan, die hutspot
wordt genoemd. Zondagmorgen 3 oktober om 8 uur varen de Watergeuzen onder
bevel van De Boisot met platbodems via de Vliet de stad binnen en brengen voor
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de uitgehongerde he
vo1king onder anderL~
haring en wittebrood
mee. Het Leidens
Ontzet is een feil.
Direct werd begonnen
met het dichten van de
gaten in de dijk en het
bemalen van de pol
ders. De eerste jaren
bracht het weer droog
gelegde land echter
heel weinig op. Zo
weinig dat het in 1577
als hooi- en weiland
aangemerkte land in
Capelle nog niet werd
belast met de zoge
naamde 'honderdste
penning'. Ook in 1579
werden meerdere stuk Met de vierde plaquette op 'De Dukdalf' is de cirkel rond.
Foto: Paul Weyling.
ken land in Capelle nog
niet belast. Zo onder
vindt de Capelse bevolking nog jarenlang de gevolgen van het onder water zet
ten van hun land ten behoeve van het Leidens Ontzet.

'De Dukdalf' in Capelle en de stad Leiden.
Sinds 1888 bestaat in Leiden de '3 October Vereeniging Leiden'. Deze
'Vereeniging " die circa 11.000 leden telt, organiseert ieder jaar op 3 oktober het
grootste stadsfeest van Nederland waarbij herdacht en gevierd wordt dat Leiden
op 3 oktober 1574 bevrijdt werd van de Spanjaarden. Noch de gemeente Leiden,
noch de '3 October Vereeniging Leiden' hebben de plaats waar het Leidens
Ontzet ooit begon officieel bezocht. Aan dat gemis wilde men een einde maken
en daarom tijdens de jaarlijkse traditionele Geuzentocht 'De Dukdalf' bezoeken
en daar een eerbewijs achterlaten in de vorm van een plaquette, die de bijzonde
re verbintenis van de stad Leiden met 'de plek aan den dijk' en Capelle aan den
IJssel tot uitdrukking brengt.

Zaterdag 13 mei 2006 was het zover en onthulden onze burgemeester Joke van
Doorne, de burgemeester van Leiden Henri Lenferink, professor Piet van
Sterkenburg, de een dag eerder afgetreden voorzitter van de '3 October
Vereeniging Leiden', en de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard Hans Oosters, een vierde plaquette op 'De
Dukdalf'. "Eer aan de geuzen en de Prins van Oranje, die hier in 1574 de door
braak bewerkstelligden voor het ontzet van Leiden. trots van Neerlands steden,
13 mei 2006. 3 October Vereeniging Leiden" luidt de tekst op de plaquette, die
qua vorm hetzelfde is uitgevoerd als de drie oudere.

Paul Weyling
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Maquette 'Weij'!!' onder dak in 'De Bodega'. Foto: Bram van Bochove.

VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN VERDWENEN

De 200 jaar oude gevelsteen knap
gerestaureerd. Foto: E. van Dreven.

HIJ IS MOOI!!

"Wat zou het mooi zijn als de door de tand des tijds vervaagde tekst op de
gevelsteen boven de hoofdingang van de Dorpskerk in de toren weer zicht
baar wordt gemaakt". Dit schreef ik in de HVC-Nieuwsbrief (jrg.18, nr.3,
blz.74).
Bijna twee jaar later kan ik u melden: "Het is mooi". Restaurateur Pieter de
Ruyter heeft niet alleen de tekst weer zichtbaar gemaakt, maar ook de 200 jaar
oude gevelsteen zodanig opgeknapt dat deze zijn oorspronkelijke donkere kleur
weer terug kreeg. Een knap stuk werk van de Delftenaar, die het karwei uitvoer
de in opdracht van de eigenaar van de uit 1806 stammende toren, de gemeente
Capelle aan den IJssel. Op 26 april 2006 werd de gevelsteen, onder toezicht van
de kort daarvoor geïnstalleerde wethouder Hans Jacobs en zijn voorganger Wim
de Bruin en andere genodigden, onthuld door Gijs Benningshof, die als gemeen
telijk bouwkundig opzichter tot aan zijn recente pensionering verantwoordelijk
was voor de restauratie van de toren van de Dorpskerk. Complimenten waren er
voor Pieter de Ruyter. "Gevelstenen
zijn echt iets bijzonders omdat ze zo
zijn gebonden aan de lokale geschiede
nis". aldus de restaurateur die al 47

jaar in het restauratievak zit.
Poul Weyling
Restaurateur Pieter de Ruyter aan het
werk. Foto: Paul Weylinl?
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Zaterdag 22 april was de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' voor het
laatst te zien. In totaal hebben circa 1350 mensen een bezoek gebracht aan
de expositie. Die kwamen niet alleen uit Capelle aan den Ijssel en de
omliggende regio, maar uit heel Nederland en zelfs uit België, Duitsland
en de Verenigde Staten. Bijzonder was, iedere zaterdagmiddag weer, de
reünieachtige sfeer in het museum als mensen tijdens hun bezoek oude
collega's van de scheepsbouw of bekenden uit het oude Capelle tegenkwa
men. Niet zelden bleef men heel de middag herinneringen ophalen.
Kortom, de expositie was een succes, net als het boek 'Verdwenen
Scheepshellingen' dat inmiddels geheel is uitverkocht.
Een grote trekker was het middelpunt van de expositie: de maquette van de
nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen 's Scheepswerven aan de Dorpsstraat. De
maquette wilden we dan ook beslist bewaren om in de toekomst nog eens te kun
nen gebruiken. Een probleem was echter: waar laten we hem. Het depot aan de
's-Gravenweg is immers verleden tijd! Gelukkig meldde zich kort na het einde
van de expositie Leen van Wijk van Slijterij
Wijnhandel 'De Bodega'. Hij was bereid om
voor de maquette een plaatsje in te ruimen in
het proeflokaal achter zijn zaak aan de
Bermweg 296a (tegenover winkelcentrum
De Luifel). Een prachtige oplossing voor de
HVC, daar men bovendien tijdens de ope
ningstijden van de zaak, de cursussen en de
wijn-, bier- of whisky-proefavonden de
maquette kan blijven bezichtigen. U bent
van harte welkom.
Paul Weyling

Tewaterlating van het motorvrachtschip
Amstelkroon op 24 //lei 1952 bii de niellw
houwwelfvon A. VlIyk & Zonen's Scheepswer
l'en aan de Dorpsstraat. Foto: archielHVC.
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EXPOSITIE 'CAPELLE AAN HET SPOOR'
Zaterdag 3 juni 2006 presenteerde de Historische Vereniging Capelle aan
den Ijssel (HVC) in het Historisch Museum aan de Bermweg 13 een nieu
we expositie 'Capelle aan het Spoor'. De expositie werd onder grote
belangstelling geopend door Hans Jacobs, wethouder Kunst en Cultuur
van de gemeente Capelle aan den Ijssel. Als openingshandeling onthulde
de wethouder een maquette van het oude Capelse station aan de
Kerklaan.
In zijn toespraak voorafgaande aan de openingshandeling, waarin in een aantal
zaken over het spoor in Capelle en de Abram van Rijckevorselweg de revue pas
seerden, riep de wethouder de aanwezigen op om nu al na te denken over welke
jonge gebouwen we in Capelle voor de toekomst willen behouden. Dit om te
voorkomen dat mooie, waardevolle gebouwen, die iets vertellen over de
geschiedenis van de explosieve groei van de gemeente tot heden, worden
gesloopt voor ze de leeftijd hebben om te kunnen worden beschermd door de
monumentenstatus. Niet wachten op wat er nog is overgebleven! De oproep van
de wethouder werd door de aanwezigen met instemming begroet.
De expositie 'Capelle aan het Spoor' - die in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) en de
Stichting Doorreis is ingericht door vrijwilligers van de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel (HVC) - vertelt vooral het verhaal van de voormalige
spoorlijn Rotterdam-Gouda (1855-1953), het tracé van de huidige
Maasboulevard (R'dam), de Abram van Rijckevorselweg (R'dam en Capelle) en
de Schielandweg (Nieuwerkerk). Naast foto's en curiosa zijn schaalmodellen
van bijzondere historische treinen te zien die op het genoemde traject hebben
gereden. Van de verdwenen stations Rotterdam-Maas, Capelle aan den IJssel en
Nieuwerkerk, alsmede de haltes Kralingseveer en Ouderkerk worden naast
emplacementtekeningen ook foto's getoond, Eveneens wordt aandacht besteed

aan het verdwenen dl'l"1 vall dl"
Ceintuurbaan ten ooskll valt hl'l
Kralingsbos en de aailleg vall hel
vervangende spoor dal valHlaa/', Illl!!,
steeds door Capelk-Scholkvaar
voert. Middelpunt van dl' l'xposilie
is de door Martill van Ilolst
gebouwde, fraaie en gedetailleerde
maquette van het oude, verdwenen
Capelse station (1915).
'Capelle aan het Spoor' is samenge
steld door Nico Booij (NVBS),
Joost van Leest (HVC) en Paul
Weyling (HVC) en zal tot en met
zaterdag 26 mei 2007 te zien zijn in
het Historisch Museum, Bermweg
13,2906 LA Capelle aan den IJssel.
Openingstijden iedere zaterdag van
13 tot 16 uur. Groepen op afspraak.
Paul Weyling
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JOHANNA VAN UDEN-STARREVELD
GEBOREN IN HET STATION VAN CAPELLE
Bij de feestelijke opening van 'Capelle aan het Spoor' was onverwacht een
bijzondere gast aanwezig: mevrouw Johanna van Uden-Starreveld, doch
ter van Jacobus Starreveld (1888-1971), de laatste stationschef van het
Capelse station aan de Kerklaan. Getipt door de schoonzus van haar
dochter, die in Capelle-Schollevaar woont, kwam ze speciaal voor de ope
ning vanuit Kapel-Avezaath bij Tiel naar Capelle.

"Ik hen op donderdag 9 augustus 1928 aan de Kerklaan gehoren. in het station
van Capelle waar ik goede herinneringen aan heh. We woonden er fantastisch,
de (boven)woning was ruim en perfect ingedeeld, het was goed gehouwd. Aan
alle kanten hadden we vrij uitzicht over de polders, ook over de 's-Gravenweg
en de Kerklaan, tot aan het Dorp toe. Wij waren rooms-katholiek. Daarom ging
ik in Nieuwerkerk naar de rooms-katholieke school, omdat er in Capelle geen
was, Die school stond /la(/st de parochiekerk (StJosephkerk) aan de 's
Gravel/weg, even voor de kruising met de Kerklaan. Ik ging er met de hus van
Van Gog naar toe",

Bewonderinf? voor
de maquette van
het station.
Foto:
Annelies van Es.

Na het sluiten van het station voor reizigers op 7 oktober 1935 was de aanwe
zigheid van een stationschef in Capelle op een gegeven moment niet meer nodig.
Jacobus Starreveld, die geboren was in Pijnacker en vanaf circa 1926 in Capelle
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NOTULEN VAN DE AI ,( ;EMENE I JE))ENVEI~GADERING
WOENSDAG 29 MAAUT 200(.
Aanwezig waren: 32 lec/ell. /\jil/l'1t1illg Ol/tl'lIl/gC'1I \'(/11: 11/('I'roUW M. Wendels en
de heren 1. de Gier, F.M. NI,tlerlor 0/ dl' 111'1'/' 1'11 l/Ie\'I'(!IIW w.P. Rijkaart van
Cappellen.
1. Opening.
De waarnemend voorziller, de heer 1'..1.< '. Wt:yling. opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkolll. De agenda word I ongewijzigd vastgesteld.

/'11

I.,

III1

lil

lil

lil,

werkte, moest daarom omzien naar een
andere standplaats. "Mijn vader kon
kiezen uit Schagen en Hoogkarspel in
Noord-Holland, Kesteren in GeldCl'
land en Hoenshroek in Limhurg. Het
werd Hoenshroek. In SchageIl en
Hoogkarspel vond mijn moeder het te
winderig en te koud en in Kesteren was
geen katholieke school. Op 4 augustus
1937 verlieten we Capelle en verhuis
den per trein. Een eigen trein zelfs, met
de hele familie in de eerste wagon
direct achter de stoomlocomotief en de
inhoedel in de tweede en laatste. In
Capelle woonden we erg mooi, maar in
Hoenshroek was dat heel wat minder.
We kwamen terecht in een kleiII, oud
mijnwerkershuisje. Dat viel niet mee,
voor een gezin met uiteindelijk 17 kin
deren. Zell heh ik me in Hoenshroek
nooit echt thuis[?evoeld. Maar aan
Capelle hewaar ik de heste herinnerin
gen" .

Het Capelse station (1915) aan de
Kerklaan in de jaren dertik.
Foto: verzamelink Paul Weyling.

Jacobus Starreveld (1888-1971 ) op het
perron van het station aan de Kerklaan.
Foto: verzamelink Johanna van Uden
Srarreveld.

2. Mededelingen.
Jaarlijks ontvangt de liVe allerlei tijdschriften, nieuwsbrieven, enz.; daar
van bewaart de HVC maar een klein deel. Het restant ligt vanavond op een
tafel en het staat de leden vrij om hiervan mee te nemen
Het laatste jaar heeft vooral in het teken gestaan van 'Verdwenen
Scheepshellingen'. Zaterdag 22 april 2006 is de laatste openstelling van
deze expositie. Daarna gaat het museum dicht tot aan de dag van de ope
ning van de expositie 'Capelle aan het Spoor' op 20 mei 2006 (verplaatst
naar zaterdag 3 juni 2006. AvdB). In de tussenliggende tijd zal er een ver
bouwing plaatsvinden t.b.V. het realiseren van een depotruimte in het muse
um. Daarna zal de nieuwe expositie ingericht kunnen worden.
In verband met de bouwactiviteiten op het voormalig !VEC-terrein is het
Dief- en Duifhuisje tot nader order gesloten. Wel zal het als opslag worden
gebruikt.
De boerderij 's-Gravenweg 325 wordt door de gemeente verkocht aan
Com.wonen. Het pand zal na een restauratie en verbouwing gebruikt wor
den door de Pameijerstichting.
Met de restauratie van het Van Cappellenhuys , de voormalige Van
Cappellenstichting, wordt binnenkort begonnen. De oplevering is gepland
op 31 december 2006.
Er komt een nieuwe aula op de oude begraafplaats aan de
Nijverheidsstraat. De HVC is door de gemeente gevraagd medewerking te
verlenen bij het inrichten van een expositie. Wie wil hierbij helpen?
Het thema van Open Monumentendag (OMD) 2006 in Capelle is: 'Feest in
de drie beschermde dorpsgezichten'. Samengewerkt wordt met de buurtver

Goed nieuws was
dat de restauratie
van de voorma/ike
Van Cappellen
stichting , nu Van
Cappellenhuys, is
f?estart. Foto: Han
van Senus

Poul Weyling
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enigingen van de Kleine Zeeheldenbuurt, de Oude Plaats en de Dorpskern.
De HVC volgt het landelijk thema 'Feest', dat is gekozen vanwege het 20
jarig bestaan van OMD. Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 9
september 2006.
Wat betreft het landelijk OMD-thema 2007 is gekozen voor 'Jongere
Bouwkunst'Nitale Monumenten, een thema dat de HVC o.a. zal volgen
met een expositie In 2008 zijn er plannen voor een expositie over de
Capelse Middenstand. Wie wil hierbij helpen?

3. Notulen Algemene ledenvergadering HVC d.d. 30 maart 2005.
11,'1
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Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd door de ver
gadering en voor akkoord ondertekend door de secretaris en de waarnemend
voorzitter.
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4. Jaarverslag: de HVC in het jaar 2005.
Het jaarverslag 2005 wordt goedgekeurd door de vergadering. Met dank aan de
secretaris. De waarnemend voorzitter en de secretaris ondertekenen het jaarver
slag 2005 voor akkoord. Naar aanleiding van het jaarverslag maakt de heer G.J.
Mulder het bestuur en de vereniging een compliment met de veelheid aan acti
viteiten die de HVC heeft ondernomen in 2005. Er is zeer hard gewerkt.
5. Financieel verslag 2005 I begroting 2007.
Financieel gezien is 2005 voor de HVC een goed jaar geweest. Dit komt met
name door de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' en de succesvolle ver
koop van het gelijknamige boek. Over het financieel jaarverslag 2005 zijn ver
der geen vragen. De begroting 2007 wordt goedgekeurd door de vergadering.

111:

6. Verslag kascontrolecommissie 2005.

kandidaat-bestuursledell. WIll'w;d;II'. )() sl'llIl'llIlll'r :l.l)()() I.al een extra ledenver
gadering worden gelloulil'll (1111 ('('11 v(llll'di)', hl"slullr voor de IIVC te verkiezen.
Te zijner tijd zullen dl' .'>lalllll'IIl'11 hl,t I 111 i.sllolldd ijk Reglemcnt moeten worden
aangepast aan de nieUWl' .silllali(·.

8. Bestuursverkiczillg.
Aftredend en herkiesbaar zijll llIevrouw 1\. Swcls en de heer P.J.c. Weyling. Zij
worden weer herkozen voor de periode van drie jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer 1'. Verkaik. De heer Weyling geeft aan
dat de heer Verkaik sinds 21 april 1993 zitting heeft gehad in het bestuur. Dertien
jaar heeft hij dus de Hve gediend met als speciale verantwoordelijkheid het
depot. Een voordeel voor de vereniging was dat de heer Verkaik ook bij het
depot woonde. De kleine werkplaats van JO m' in de stal in 1993 kon in genoem
de periode worden uitgebreid met de stalzolder waarmee voor de HVC een
depot ruimte 90 m2 beschikbaar kwam. Na een verbouwing, die in 1995 startte,
kon op zaterdag 11 december 1999 het depot door wethouder J. Tammei feeste
lijk worden geopend. En nu moet het depot ontruimd worden. Dat gaat gepaard
met veel emoties, ook omdat de heer Verkaik zelf het pand gaat verlaten. Het
sluiten van het depot was voor de heer Verkaik de reden om te stoppen als
bestuurslid. Maar hij blijft als vrijwilliger betrokken bij de HVC. De heer
Weyling bedankt de heer Verkaik voor zijn grote inzet. Te zijner tijd zal op
gepaste wijze afscheid van de heer Verkaik als depothouder worden genomen.
Dat gebeurt als het depot definitief wordt gesloten en is ontruimd. In de vacatu
re Verkaik wordt voorzien op de extra ledenvergadering van 20 september 2006.
Als voorzitter wordt benoemd mevrouw A. van den Bremen. De heer Weyling
wordt weer plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw van den Bremen zal de orga
nisatorische zaken voor haar rekening nemen. De heer Weyling zal zich vooral
bezighouden met de inhoudelijk/historische kanten. Omdat mevrouw van den
Bremen het verslag moet maken, blijft de heer Weyling deze ledenvergadering
leiden.

1,1

De kascontrolecommissie bestond uit de heren E.M. Nederlof en A. van Mourik.
De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De commissieleden stellen
voor de penningmeester/het bestuur van de HVC decharge te verlenen. De ver
gadering neemt dit voorstel over met dank aan de kascontrolecommissie en de
penningmeester voor het verrichte werk.

1:11

Benoeming kascontrolecommissie 2005.
De kascontrolecommissie 2006 zal bestaan uit de heren E.M. Nederlof en G.J.
Mulder. Als plaatsvervangend lid is benoemd de heer A. van Mourik. De heer
van Mourik zal volgend jaar de heer Nederlof opvolgen, waarna in de ledenver
gadering weer een nieuw plaatsvervangend lid wordt gekozen.

De heer W. van den Bremen verzorgt samen met mevrouw J.v. van Berkel
Otterspeer de interviews, die in de Nieuwsbrief van de HVC worden gepubli
ceerd onder de titel 'Janny van Berkel ontmoet... Hij houdt zich aanbevolen
voor tips over te interviewen mensen.

7. Wijziging bestuurssamenstelling HVC.

De heer Weyling sluit de vergadering.
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Mede naar aanleiding van de bespreking van het Huishoudelijk Reglement op de
Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2005 heeft het bestuur de huidige
bestuurssamenstelling onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de
beleidsterreinen die naar de mening van het bestuur op bestuurlijk niveau inge
vuld moeten worden en is een inventarisatie gemaakt van de taken en werkgroe
pen die er momenteel zijn binnen de HVC. Dit heeft geresulteerd in een voor
stel 'Wijziging bestuurssamenstelling HVC'. Dit stuk ligt nu voor ter bespreking
en vaststelling. Er zijn geen vragen en het voorstel wordt met instemming door
de vergadering begroet. Vervolg: het bestuur is reeds gestart met het zoeken naar
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9. Rondvraag.

10. Sluiting.
Na een korte pauze heeft de heer 1. Knoester een lezing gehouden met als titel
'Leven en werken op de steenplaatsen langs de Hollandsche IJssel'.
Daarna is er nog tijd voor eell gezellig samenzijn met een hapje en drankje.
Waarnemend voorzitter:

Secretaris:

P.J.c. Weyling.

1\. van den Bremen.
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GELEZEN IN DE NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
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Vrijdag 23 december 1904
- Cappelle op d'IJsel, 21 december. Bij heden alhier gehouden stemming voor
een lid van den gemeenteraad is gekozen de heer W. van Cappellen.
Woensdag 25 november 1908
- Capelle o.d. IJsel, 24 november. Heden is alhier overleden de heer e.M. den
Boer, sinds vele jaren wethouder dezer gemeente.
Woensdag 8 februari 1911
- Nog is geeischt: .f IS boete, subsidiair dertig dagen hechtenis, wegens beleedi
ging van een ambtenaar, tegen A.B., 22 jaar, werkman te Capelle aan den IJssel,
die te Krimpen a.d. IJssel op 31 October den rijksveldwachter A. Bonte zou heb
ben uitgescholden.
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- H.L., 29 jaar, sjouwer alhier, bij vonnis dezer rechtbank dd. 24 Januari 11,
wegens mishandeling tot zes weken gevangenisstraf veroordeeld, was tegen dit
vonnis in verzet gekomen. Hij bekende, op 18 september te Capelle aan den
IJssel A. v.d. Velden wel een paar slagen en stompen te hebben gegeven, gelijk
hem ten laste was gelegd, doch eerst nadat V.d. Velden hem geslagen had. De
getuigen verklaarden dat beklaagde, toen zij hem dien avond per rijwiel passeer
den, plotseling van zijn fiets was gesprongen en Van der Velden zonder eenige
aanleiding tegen den grond geslagen en daarna tegen de borst gestompt had. Het
O.M. eischte bekrachtiging van het vonnis. Uitspraken Dinsdag 21 dezer.
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Dinsdag 10 februari 1914
- Het gerechtshof heeft gisteren behandeld de zaken:
RV., koopman te Capelle aid IJsel, door de rechtbank te Rotterdam tot zes
maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens heling van ongeveer 10 kg lood.
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- Niet aanwezig bleek te zijn R.M. 52 jaar, directeur van het circus Markini, zon
der bekende woon- of verblijfplaats. Op 21 augustus reed 1. van Vianen op den
weg van Capelle a/do IJsel naar Nieuwerkerk a/do IJsel, toen voor hen uitreed
beklaagde. Geroepen om uit te halen had hij eenigszins voldaan, doch in het
voorbijrijden had hij V. V. met een stuk hout een zoo hevigen slag aan den lin
kerkant van zijn hoofd toegebracht, dat hij daardoor aan zijn linkeroor doof is
geworden. Eisch 4 maanden gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen.

Woensdag 10 maart 1915
- Capelle a/do IJsel. Het bericht, dat The Anglo Dutch Bottle Works wegens
gebrek aan steenkolen en grondstoffen het werk heeft moeten staken, is niet
geheel juist. De stopzetting van den arbeid houdt verband met de prijzen van de
steenkolen en de flesschen en tevens met de afwezigheid van den bedrijfsleider.
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WAT TE DOEN BIJ EEN BLOEDNEUS?
"Neemt varckensdreck en dehout die den patiënt onder den neus".
Uit het receptboek van de Rotterdamse medicus Barent Hovius (1642-1696)
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