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Bij de omslag:
Een deel van het woonhuis. het kantoor en de werkplaats van Aannemers-, bouw
en timmerbedrijf N. Roodnat, dat tussen 1938 en 1970 aan de Bermweg 226
was gevestigd (zie pag.202). Schilderij: P.M. Schollaart. Collectie HVC.
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WOONOORD 'IJSSELOORD'
EEN MOLUKS DORP OP CAPELSE BODEM

BU UI'; ()MS.,AG
1)(' fulo op lil' 1l1ll~llIg VIIII deze HVC-Nieuwsbrief is van ecu :-i('hilduij dat
in IIIS I 111 ~(""'hlld('1'(1 (1001' P,M. Schollaart. Op het doek eell <kl'! van het
woonhul.~, hd 1I,IIUlo(ll' ('11 d(' wcrkplaats van Aannemers-, bouw- en tim
1II("'luIIII'IJf N. I~oocllllll, 11111 h.:-i:-icn 1938 en 1970 aan de Bermweg 226 was
g('v('IIIIJ,(lI. 1\11I1I~ 1~llulllllll WIII> ('('11 hl~kende Capellenaar. Men kende hem
IIld 1111.'('11 lil... 111111111'11I"", 11I11111' z(',IH'1' ook vanwege het ambt van ouderling
( IIUU.lln!\) hiJ '1I(11'\lul'lIul Luklllll' ('11 al:-; I'aadslid voor de SGP (1945
II)~H) 111 dl' ( '11111'111(' UI'III('I'ull'I'IIIUI.

i\IIUIII'III"I'S-. hUllw- I'U Ihlllll(ll'llIlcll'I,I1' N, 1(llIIduul
Nivolails Roodllal, /.\('1 I()I l'11 lil 1I('("'IIi111'1 I'HIIlI\" t\lhlassl'I'd,1I11011 oVl:rloden 14
dl:l'0111hl:1' 11>7) Il' (':lIll'lk llillllkli 1.I~',I'I,lIoliwl op .~() dl'\'('lIlhl'1' 1112\) ill Sli\'
drecht JTIl:t Klaz.ina NCl:lljc Iluij/',I'I', 1',I'hon'll Il' I\olill's IC; iuli I 'I()l) ('n OYl'l'k
den 26 augustus 1966 tl: Capdk aall dllll I.Issd. 111'1 lTIiIP:llli Roodllnl Iluijzl'1'
vestigt zich na hun huwelijk aan de OenTlwcglaall (IlU (ioudl'lIl'l:gl:lIstraal) in
'De Polder', waar Klaas begint met het maken van houtl:1I StUVl:1l1~11 aardappel
schiJbakjes. Geleidelijkaan gaat timmerman Roodnat over op onderhouds- en
reparatiewerk en het uitvoeren van verbouwingen en nieuwbouw. Het bedrijf
wordt in 1933 verplaatst naar een woning en werkplaats aan de Bermweg 29.
Groei maakt het noodzakelijk dat opnieuw moet worden verkast. In 1938 wordt
daarom verhuisd naar een woning en werkplaats aan de Bermweg 226, de pan
den op het schilderij van de omslag. In 1956 verhuist het echtpaar Roodnat
Huijzer naar Bermweg 218. Bermweg 226, waar inmiddels ook het kantoor van
het bedrijf is gevestigd, wordt dan betrokken door Gerrit Roodnat (een broer
van Klaas) en zijn gezin. Hij is de administrateur en boekhouder van het aanne
mersbedrijf.
In september 1956 opent Roodnat een winkel in ijzerwaren, gereedschappen en
huishoudelijke artikelen aan de Bermweg 59 in het nieuwe winkelcentrum De
Luifel. Schoonzoon Gerrit de Graaff (1933-1991), getrouwd met enige dochter
Johanna (Hannie) Elisabeth (1932) wordt bedrijfsleider. In 1962 wordt eenzelf
de winkel geopend in het nieuwe winkelcentrum Slotplein waar de heer B. Bak
ker, een zwager van Gerrit Roodnat, als bedrijfsleider optreedt. Na het vertrek
van Bakker neemt Gerrit de Graaff beide zaken onder zijn hoede en fungeert de
heer J.e. van Os aan het Slotplein als winkelheheenkr. t\allm~ml:rshl.':(\l'ijren de
winkels hebben naast elkaar hestaan tOl Klaas Roodllal op 2() dl'l'('lllllcr l\lh7
getroffen wordt door eell bl:rourll:, I kl aalllll.'llll:rshl.'drijl' wordt daarna argl~
bouwd l:n in 1970 vllrkocht aall AOIIIII('IIII'rslll'drijl' vall dl'!' Kltaap uit /,cvcnhui
/'.CII (Iatn ('apds\' Stl'\'L'I""HIW Il,V), I h' 1Iil'IIW\, l:igGliaar sloopt na enige tijd de
P:IIHll'II\'1I IHWwt 1'l'lllIi,'uw, 1'Il)tl'l' Iwdl'ijrspand dat na enige tijd wordt betrok
kl'll d<HII' K:lIl1ll(ll'hl),·lo.lilllllkl Ni\', Vissl:r. voor wie later nog een verdieping
1'1'\11' \\lord I )!l'llllIlWd,

Dinsdag 27 december 1949 wordt de soevereiniteit van Nederlands-Indië
overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. Daarbij spreken
Nederland en Indonesië af dat het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL) binnen een half jaar is opgeheven en de Ambonese militairen over
kunnen gaan naar het Indonesische leger of demobiliseren op een plaats
binnen de grenzen van voormalig Nederlands-Indië. Als het KNIL op 26
juli 1950 daadwerkelijk wordt opgeheven zijn ongeveer 4000 Ambonese
militairen nog niet afgevloeid. De militairen, die op dat moment verspreid
over Indonesië gelegerd zijn, willen demobiliseren op Ambon om de daar
op 25 april 1950 uitgeroepen onafhankelijke Republiek der Zuid-Moluk
ken (Republik Maluku Selatan, RMS) te steunen. Indonesië is tegen en
wil demobiliseren alleen toestaan op de plaats waar de Ambonese
militairen zich dan bevinden of in een deel van de Molukken dat in Indo
nesische handen is. Ook demobiliseren op Nieuw-Guinea, dat nog onder
Nederlands gezag staat en grenst aan de Molukken, is voor Indonesië
onbespreekbaar. Om te voorkomen dat tegen hun zin op Indonesisch
grondgebied moet worden gedemobiliseerd wordt door de Ambonese
militairen in Nederland een rechtszaak aangespannen. De rechter stelt ze
in het gelijk. De Staat der Nederlanden gaat echter vergeefs in hoger
beroep, waarna er voor de Nederlandse regering maar één oplossing
overblijft: de oud-KNIL militairen en hun gezinnen tijdelijk overbrengen
naar Nederland! "De slechtst denkbare oplossing" volgens de Nederlandse
minister van Oorlog H.L. s'Jacob.
Naar Nederland
Op 21 maart 1951 komt de 'Kota Inten', een schip van de Rotterdamsche
Lloyd, met de eerste groep Ambonezen van circa 850 personen aan in Rotter
dam. Daar krijgen de oud-KNIL-militairen, die sinds het opheffen van hun le
ger tijdelijk zijn opgenomen in de Koninklijke Landmacht, te horen dat ze uit
de militaire dienst zijn ontslagen. Het ontslag, dat later zonder succes wordt
aangevochten, slaat in als een bom en wordt niet begrepen door de mannen, die
jarenlang trouw zijn geweest aan Nederland, waarvoor ze in de oorlog en de de
:'

Motorschip 'Kota
Inten' verzorgde
het eerste en
laatste transport
van de circa
12 .500 Ambonezen
naar Nederland.
Foto: Koninklijke
RotterdanJSche
Lloyd.

Paul Weyling,
met dank aan Arie de Graaft
i\U;EMENE LEDENVERGADERING
Ik AI/'.\'IIIl:IIl: Ledenvergadering zal worden gehouden
op w<ll:nsdag 28 maart 2007. • Het Bestuur
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Naar Capelle aan den Ijssel
kolollisaliqll'riodt' hun leven hebben geriskeerd. Van het ent; op 111'1 alldere mo
Inelll ".ij" ".t' werkloos in een vreemd land, beroofd van status, r0dllt'II en soldij.
liet olllsl:1)'. I'.al lakT lIog tot vele botsingen met de Nederlandse overheid leiden.
TIISS('II IlIaart ('11 jul i 11)51 arriveren in ons land totaal ongeveer 12.500 Ambo
IIt~".t'll. I)e rt'gcrilll~ htTrt alles in het werk moeten stellen om voor de grote
grm~JllllcIISl'1I hllisv\.'Slillg t\.' villden. Een groot probleem daarbij is dal Neder
lalld als gevolg vall dl' TWCt'lIt' Wt~rcldoorlog een grote woningnood kent. Daar
lIaasl wil de rl'gnillf. dt' ÀIIJllOllt'/'.ell lIiet in gewone huizen onderbrengen maar
wvcclillogdijk hij ('IkOlar ill woolloordt'l\ huiten de bebouwde kom. Ze gaat er
vanuil dat de À III ilom'/'.t' 11 llilllll'lI ar".i('lIllal\~ lijd naar Indonesië kunnen terugke
ren en integrerell daamlll lIit,( ",l'w\.'II1;1 is. I kl is vooral een groot aantal com
plexen van ministeries dal als woolloord voor IH'II gesdlikt wordt gemaakt: de
voormalige concentratiekampen Vughl ('11 W\.'sl l'I'hork , harakkcnkampen bij
voormalige werkverschaffingsprojedell. kampcil vall lIt, Rijksdienst voor de
Uitvoering van Werken, kazernes, kloosters, I;llIdhuizell, ('IIZ.
Op de dag van aankomst worden de Ambonese gezinnen naar het delllobilisa
tiecentrum in Amersfoort overgebracht. Daar ondergaat men een kleine medi
sche keuring, waarna meestal dezelfde dag nog wordt doorgereisd naar één van
de verspreid door Nederland liggende onderkomens of woonoorden. De groot
ste groepen gaan naar Vught (Lunetten) en Westerbork (Schattenberg). AI gauw
blijkt dat het verblijf in Nederland veel langer gaat duren dan waarmee de rege
ring en de Ambonezen zelf in 195 I rekening hebben gehouden. In 1956 wordt
daarom de volledige verzorging (de overheid betaalde alle verblijfskosten) ver
vangen voor dat van zelfzorg. Wordt het de oud-KNIL-militairen eerst verbo
den om te werken (de vakbeweging was tegen), nu wordt het ze juist verplicht.
Overigens zijn velen, ondanks het verbod, dan al geruime tijd aan de slag. Niet
alleen omdat ze zich vervelen maar ook om naast het zakgeld van drie gulden
per week wat extra's te verdienen. De meeste woonoorden liggen echter niet in
gebieden met veel werkgelegenheid. Bovendien kunnen ze de toename van het
aantal mensen niet opvangen en laten de woonomstandigheden vaak zeer te
wensen over. De bouw van een aantal nieuwe woonoorden in gebieden waar
veel vraag naar arbeidskrachten is, is daarom dringend noodzakelijk.

Maandag 18 juli 1955 deelt burgemeester J. van Dijk aan de gemeenteraad mee
dat het Ministerie van Maatschappelijk Werk en de Rijksgebouwendienst in Ca
pelle aan den IJssel twee woonoorden voor Ambonezen willen bouwen, elk met
ongeveer 150 houten huizen, een kerk, een kleuterschool, een lagere school en
een badhuis. Het oog is gevallen op een terrein nabij het Doormanplein in Ca
pelle-West, eigendom van de gebroeders T.M. en N. W. Verstoep en D. Oude
naarden, en het opgehoogde terrein langs de Groenedijk (het huidige terrein van
Tennispark Het Hooghe Dorp, AWZI Groenedijk en Van Delft Infra) dat eigen
dom is van de Dienst der Domeinen. Met die mededeling wil de burgemeester
niet alleen de raad informeren maar ook een einde maken aan de geruchten die
rondgaan dat in Capelle een grote groep Italianen zal worden gehuisvest. Ge
ruchten die voor enige onrust zorgen. De burgemeester laat verder weten van
harte mee te willen werken aan de plannen en hoopt dat spoedig met de bouw
van de woonoorden kan worden gestart.
Van Dijk zou Van Dijk niet zijn als hij niet meteen en met grote daadkracht aan
de slag zou gaan. Als eerste stelt hij alles in het werk om op korte termijn het
beoogde terrein in Capelle-West aan te kopen. Met succes, want binnen zeer
korte tijd sluit hij met de eigenaren van de grond een voorlopig koopcontract af.
Eén van de contracten wordt zelfs midden in de Ketensepolder getekend omdat
de verkoper, die met het binnenhalen van het hooi bezig is, geen tijd heeft om
naar het gemeentehuis te komen. Daarna gaat met grote spoed een voorstel om
de grond aan te kopen en voor een deel weer door te verkopen aan het Rijk naar
de raad, die in de vergadering van maandag 15 augustus 1955 hierover een be
sluit moet nemen. Voorafgaande aan deze vergadering geeft op uitnodiging van
burgemeester van Dijk de heer J. van Ringen, van het Commissariaat van Am
bonezenzorg (CAZ), aan de raadsleden en enkele ambtenaren een uiteenzetting
over de plannen. De commissaris schetst onder andere dat het aantal Ambone
zen in Nederland is gestegen van circa 12.550 in 1951 naar circa 16.100 in
1955. Verder meldt hij de raad dat de aanvankelijke behuizing, terwijl alles wat
maar beschikbaar was werd benut, in 1951 eigenlijk al te krap en deels onge
schikt was. "Het laat zich verstaan", zo houdt hij de raad voor, "dat er een

IJ sseloord in
aanbouw. De
ooslelijke helti van
de IJOrakken - h('(
is 31 mei IY57 
SlOOI al overeind.
FOlo: archier
gemeente Capelle
aan den I./ss('/.

Usseloord gezien
vanaf de
GroenedIjk op
donderdag 16
april 1959.
Foto: archief
gemeente Capelle
aan den lJssel.
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groot rekort

(1011

H'oollmimre voor Ambonezen is". Een andere ht:lallgrijke re

den om in Capelle twee woonoorden te bouwen is de werkgelegenheid in en
rond RotterdaJll, aldus Van Ringen die verder laat weten dat "helrokkenen niet

zullen wordelI o/Jgellollll'lI ill hl'l hevolkingsregister, doch in her v('/'h/Uf~.,.egis
ter". De socialistischc fral:lil' zegt de commissaris wel Ambonezen te willen
opnemen, echter llil~1 ill ap:lI'1l' woonoorden maar in normale huizen tussen de
Capelse bevolking. Ik l'ollilnissaris antwoordt hierop: "dat wat de aard van de
hehuizing /JI'lu)i. !tI'! sl/,('1'1'11 1'tII1 dl' l'I'gaing nog steeds erop is gericht om de

leefwijze, gewoonten en cultuur. "Schilderachtig deed het aan de vrouwen,
trots op hun nieuwe woning, in Oosterse kledij te zien rondwandelen", aldus
een raadslid die verder met voldoening meldt "dat aan de wand in een woning
een bord hangt met een afbeelding van staatsman dl', Abraham Kuyper en aan
een andere wand een ingelijst vers: "Beveel gerust Uw wegen". De excursie
zorgt in ieder geval voor antwoord op de vele vragen die leven. De raad is ver
der onder de indruk van de gastvrijheid van de Ambonese families. Wat zal de
raad gaan doen?

Amhonezell Ie d01'l1 Ii'mg/II'I'('II /11/11/' ///1/1 VI/der/a lid. Deze blijft dus nog een tijEen woonoord in Capelle-West en toch weer niet...
de/ijk kal'l/kll'l' /w/WW/{'II, \'{·r.I,/JI'{·id(· o/JII('ming onder de overige bevolking
Aan het einde van de raadsvergadering van 5 september 1955 blijkt de raad
Vi"ordl lIiel gl'l\'{'lIsl g('ac//I 0IJ dl' III'('nl'('gillg, dal de Amhonees een sterk verunaniem van oordeel dat de Ambonezen geholpen moeten worden en de ge
/allgell !le(~/i 0/11 ill grol'/JsI'('r/wlld 1(' /1'1'('11, /lij ('('11 ;:('kae spreiding zou een
meente daartoe een bijdrage moet leveren. De raad is echter alleen bereid grond
verlies kUllllen olll,l'llIa/'l 0IJ I'U/Ill/,('('/ ('II k('I'f.,('/ijk gI'!Jied", Verder vindt de raad
aan te kopen en weer door te verkopen aan het Rijk voor een woonoord in Ca
het aantal onder te brengen Ambonezen Cl 11 "IO() L',O,IIIIICII, ollg\:wer l:i()() men
pelle-West, als de Minister afziet van de bouw van een tweede woonoord in Ca
sen) veel te groot. De verhouding Ambol\lH.:es-Capdlcllaar ",al 0,011 op zes zijn,
zo wordt Van Ringen voorgerekend. Tijdens de aansluitende raadswrgaliering
blijkt de raad nogal wat twijfels over en bezwaren tegen de plannen te hebhen.
In grote lijnen komt het erop neer dat een deel van de raad bouwvolume wil
voor de bouw van permanente woningen en de Ambonezen verspreid over Ca
pelle huisvesten. Daarnaast vindt de raad twee woonoorden teveel van het goe
de en wil daarom slechts meewerken aan één. Wel ziet men veel voordelen voor
de industrie en plaatselijke middenstand. Maar de raadsleden willen pas verder
praten als duidelijk is waar dat woonoord gebouwd gaat worden. Mede omdat
Rijkswaterstaat niet meewerken wil aan een woonoord op de beoogde locatie
aan de Groenedijk. Het voorstel tot aan- en verkoop van grond in Capelle-West
voor het Ambonese woonoord daar wordt uiteindelijk door een grote meerder
heid van de raad (minus één lid en twee leden van het college) verworpen,
waarna het wordt teruggenomen en aangehouden. Omdat in de volgende raads
vergadering de woonoorden opnieuw aan de orde komen, moet er snel wat ge
beuren. Ter oriëntering wordt daarom op 23 augustus 1955 door college, raad
en ambtenaren een excursie gemaakt naar het nieuwe Ambonezenwoonoord
'De Biezen' in Barneveld, waar 130 Ambonese gezinnen zijn gehuisvest. Uitge
breid wordt gesproken met de kampleiding, kampraad en bewoners, ook wor
den verschillende woningen bezichtigd. Allerlei vragen worden gesteld over

pelle. Zo niet, dan is alleen een woonoord aan de Groenedijk bespreekbaar,
hoewel bekend is dat Rijkswaterstaat hieraan niet wil meewerken. De Capelse
Winkeliersvereniging laat de volgende dag weten "zeer teleurgesteld te zijn
over het feit dat de Raad zich afwijzend uitsprak over 2 woonoorden voor Am

bonezen en vraagt namens alle Capelse neringdoenden het tweede woonoord
alsnog te aanvaarden. Meer mensen geeft meer handel en een hetere boter
ham". De raad heeft echter besloten. Op 14 september 1955 laat de minister tot
tevredenheid van de raad weten slechts één woonoord in Capelle aan den IJssel
te willen realiseren en wel in Capelle-West!
Het altijd dominante Rotterdam blijkt echter tegen de bouw van een woonoord
in Capelle-West te zijn. De Rotterdamse wethouder J. Meertens komt 3 februa
ri 1956 speciaal naar Capelle om hierover met het college en de raad van ge
dachten te wisselen. Opvallende afwezige hierbij is burgemeester Van Dijk! Het
woonoord doorkruist volgens Meertens de Rotterdamse woningbouwplannen in
Capelle-West en ligt bovendien in de weg voor een volgens Rotterdam noodza
kelijke tweede waterkering daar. Meertens voegt eraan toe zich bewust te zijn
dat Rotterdam in Capelle niets te zeggen heeft, maar gaat er kennelijk al vanuit
dat de in Rotterdam bestaande plannen voor stadsuitbreiding in het westen van

l./sseloord ~ezien
vanaf'de
Groelled~ik op
13 november
1965. Links de
kantine, op de
voor~ rond de
beheerders
woningen.
Achlel' de:o.('
wvningen dl'
school,
Foto: al'chie{

I.I sseloord

gezien
vanaf de
Groened(jk. Rechls
is nog nel de kerk
te zien.
Foto: colleclie
Moluks Historisch
Museum

genU!en/(' Cupel/('
oun den I./ssd
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Capelle binnen afzienbare tijd een feit zullen zijn. Wethouder A. Ileuvelman
zegt de Rotterdamse wethouder dat het Capelse gemeentebestuur geen andere
plaats voor het woolloord zal aanwijzen en vult aan: "Wel met ROl/erdam Ie wil
len samenwerkel/ als I/el gaal om het bouwen van woningen, maar "Capelle
blijft Capelle"! Raadslid I I. lleuvelman vraagt zich daarna hardop af waarom
eF een walerkering Inoct komLln. "Wil de gemeente Rotterdam soms ook het op
spuiten van de Capelsl' Kl'II'I/SelJolder mogelijk maken?" Een antwoord blijft
uit. Drie dagen lIa het oVL,rkg komt Rotterdam zelfs met een voorstel het woon
oord in Capelle-Schcllkl'l t\' bOUW011, een brutaliteit die niet serieus genomen
wordt. Toeh krijgt de Maasstad haar zin. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land zwichten namelijk voor dl' oVl',rigl:ns nooit uitgevoerde Rotterdamse plan
nen en geven geen toestellllllinl:! voor de bouw van hetl\mbonezenwoonoord in
Capelle-West.

Toch een woonoord aan de Groenedijk ... , 'Ijsscl""rd'
Nu het woonoord in Capelle-West niet doorgaat worden vanaf het voorjam
1956 plannen gemaakt voor de bouw van een' Ambonezenkarnp' aan de Groe
nedijk. Niet op het opgehoogde terrein van Rijkswaterstaat langs de IJssel,
maar iets naar het oosten binnendijks, in de kromming aan de voet van de Groe
nedijk met aan de westkant als buren de woning en kippenfarm van Gerrit Jo
ling (voorheen P. Rolloos) en aan de oostkant de woning van houtvlottersbaas
Meindert Seinsti'a en het 'balkengat' van Rondhouthandel Ypema. Het grootste
deel van de benodigde ruim 9 hectare grond wordt door het Rijk aangekocht
van de Rotterdamse burgemeester G.E. van Walsum en Th. H. Spruit, die een
boerderij aan de 's-Gravenweg 320 heeft. Op 6 juni 1956 delen burgemeester en
wethouders aan de Rijksgebouwendienst mee "geen bezwaar te hebben tegen
de bouw van een Ambonezenwoonoord aan de Groenedijk op de dool' de Staat
der Nederlanden aangekochte gronden" . In de vergadering van maandag 3 sep
tember 1956 stemt de gemeenteraad officieel met de plannen in.
Maandag I oktober 1956 begint de Rotterdamse firma Gebr. Kleinjan met het
bouwrijp maken van het terrein waarop het woonoord moet verrijzen. Het ter
rein ligt hoger dan het overig deel van de Hooghdorpsepolder en moet daarom
iets worden afgegraven. Met de grond, die vrijkomt, worden elders in Capelle
weer percelen bestemd voor woningbouw opgehoogd. Na het afgraven wordt
het terrein volgereden met zand, waarmee ook de uitgebaggerde sloten worden
gedempt. Het zand wordt aangevoerd over de Hollandsche LJssel met schepen
die worden gelost bij een speciaal op het opgehoogde terrein van Rijkswater
staat in de 'Kouwe Hoek' aangelegde losplaats. Een drijvende, door stoom aan
gedreven, kraan stort daar het zand in een grole, sl.alt:n lrechter. Via de trechter
worden de vrachtwagens van Kleinjan geladen, die het zand over een lange,
nieuw aangelegde af-/oprit naar het toekomstige woonoord rijden. Het volrijden
met zand verloopt voorspoedig, evenals de aanleg van de riolering. In maart
1957 is men zover gevorderd dat aannemer P.G. Nijssen uit 's-Hertogenbosch
en Rosmalen de prefab houten woon barakken voor het woonoord kan leveren
en plaatsen. Het gaat 0111 3X in pasteltinten geschilderde woonbarakken met in
totaal 190 woningen (/0 mct een zit-slaapkamer, 38 met een woonkamer en I
slaapkamer, 38 /11('/ ('eli woonkamer en 2 slaapkamers, 94 met een woonkamer
en 3 slaapkamers en 10 met een woonkamer en 4 slaapkamers. Iedere woning
heelt een keuken, ('cn herfi"uimte en een hurk-wc.). Verder plaatst de aannemer
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een kerkgebouw met consistorie. een sociaal-centrum, een school, een bad en
washuis, een kantine, twee beht:erderswoningen en twee kolen bergplaatsen.
Voor de woonbarakken, sociaal-centrum, school en kerk behoeft niet te worden
geheid. Deze komen op betonplaten te staan, die het gewicht van de houten ge
bouwen makkelijk dragen. Voor de kantine, een transformatorhuisje, de riool
waterzuivering en de twee reinwaterkelders moet wel een aantal heipalen de
grond in. De reinwaterkelders zijn nodig omdat de capaciteit van het Capelse
waterleidingnet onvoldoende is om het gehele woonoord doorlopend van drink
water te voorzien. De kelders, die samen een inhoud hebben van 400 kubieke
meter, worden 's nachts gevuld via een speciaal aangelegde 1000 meter lange
transportleiding. Een drukvat zorgt ervoor, dat overdag bij de bewoners nor
maal drinkwater uit de kraan komt. Voor de afvoer van fecaliën enz. wordt een
betonnen rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. Via een persleiding wordt
het gezuiverde water geloosd in een zelling van de Hollandsche IJssel, naast het
'balkengat' van Ypema. Het ligt in de bedoeling het woonoord eind oktober op
te leveren, een termijn die naar later blijkt niet wordt gehaald.
Begin oktober 1957 probeert burgemeester van Dijk, vanwege de afgelegen lig
ging van het woonoord, de Minister van Maatschappelijk Werk over te halen
om toch enkele winkels in het woonoord te bouwen. De minister antwoordt
echter: "dat de ervaring in andere woonoorden heeft geleerd, dat de plaatselij
ke leveranciers van eerste levensbehoeflen gaarne bereid zijn voor de verkoop
van hun artikelen naar het woonoord te komen en op bestelling thuis Ie bezor
gen. De Ambonezen van hun kant gaan graag winkelen in de gemeente waar
het woonoord gelegen is". Een antwoord waar de Capelse Winkeliersvereni
ging het volledig mee eens is. De minister geeft tegelijkertijd aan dat aan de
opening van het woonoord geen officieel karakter mag worden gegeven en het
in de bedoeling ligt het in de administratie op te nemen onder de naam Dijk
zicht te Capelle aan den IJssel. Burgemeester van Dijk reageert per ommegaan
de dat een naam "als bijvoorbeeld '/Jsseloord' hem beter geslaagd voorkomt
dan de veel voorkomende naam Dijkzicht" . De minister laat binnen enkele da
gen weten "dat ik mij er mede kan verenigen, dat aan het Ambonezenwoonoord
in Uw gemeente de naam '/Jsseloord' wordt gegeven".

Het plein
onderaan de ajht
naar lisseloord.
In het midden de
kerk, rechts de
kantine. Uitersl
links de abri van
busonderneming
Van Gog.
Foto: collectie
Moluks Historisch
Museum.
HVC Nieuwsbriel winter 2006 pagina 109

lenging van het traject Rotlerd(/I1I-BlaakICapelle-Dorp van slechts 800 meter.
Het gemeentebestuur gaat dan ook niet op het voorstel in. Met de Capelse par
ticuliere busondernemer Gehroeders van Gog is het beter zakendoen. Van Gog
is bereid een lijn te openen naar 'lJsseloord' tegen een subsidie van f 25,00 per
gereden dag, is circa f 9.000 per jaar. De nieuwe busverbinding, onder lijn
nummer 16A, wordt maandag 15 december 1958 geopend. De route voert van
af 'lJsseloord', via de Groenedijk, Kerklaan (hier kan worden overgestapt op
lijn 34), 's-Gravenweg en Kanaalweg naar de garage van het bedrijf aan de
Capelseweg 120, waar kan worden overgestapt op de bus naar Gouda of Rot
terdam. Het tarief voor een enkele reis is 20 cent, kinderen worden in het begin
gratis vervoerd. Het gaat zo goed met de lijn dat Van Gog het gemeentebestuur
al na drie maanden laat weten de subsidie niet langer nodig te hebben.). De be
woners van 'IJsseloord' vallen in de eerste maanden van hun verblijf in Capel
le onder de verantwoordelijkheid van het Rijk en hebben te maken met een
kampbeheerder, die namens het CAZ zorgt voor het onderhoud en beheer van
het woonoord. De belangen van de bewoners worden behartigd door een zelf
gekozen kampraad (later IJsseloordraad genoemd) die ook de gang van zaken
in het woonoord regelt en structureel overleg heeft met het gemeentebestuur.
Naast de kampraad kent het woonoord een 'kampoudste' die het contact onder
houd met het CAZ. De bewoners van 'IJsseloord' staan in eerste instantie niet
als inwoners van Capelle aan den IJssel geregistreerd. Als na jaren blijkt dat een
terugkeer naar Indonesië binnen afzienbare tijd niet kan worden verwacht, wor
den de Ambonese mensen op dinsdag 23 december 1958 alsnog in het Capelse
bevolkingsregister opgenomen, waarmee de gemeente in één klap circa 1000
inwoners rijker is. De cijfers laten over 1958 dan ook een aanzienlijk vesti
gingsoverschot zien. Op I januari 1958 telt Capelle 9487 inwoners, op 1 janua
ri 1959 zijn dat er 10952.

'IJsseloord' bewoond

Als de eerste Ambonezen op vrijdag 28 februari 1958 in 'lJsseloorcl' arriveren
zijn de werkzaamheden aan het dan modernste Ambonezenwoonoord (het' Am
bonezenkamp' in de volksmond) in Nederland nog niet helemaal afgerond.
Vooral aan de afwerking van de laatste barakken en het terrein moet nog veel
gebeuren. Ook een speelweide en sportveld moeten nog worden aangelegd. De
eerste gezinnen komen vooral uit een aantal woonoorden in Zeeland, van waar
uit de gezinshoofden al geruime tijd dagelijks pendelen naar hun werk in Rot
terdam dat onder andl:rc bij bierbrouwerijen wordt verricht. Een enkel gezin
komt uit het woonoord LunclWn in Vught. Op 4 maart 1958 arriveert opnieuw
een groep, afkomstig uil het overbevolkte woonoord in Tiel, waarmee het aan
tal gezinnen in 'Usseloord' op 55 komt. De overige 135 woningen zullen tussen
maart en augustus geleidelijkaan worden betrokken. Op 7 maart 1958 vindt in
de school, de kantine is dan nog in gebruik als magazijn van de aannemer, een
bijeenkomst plaats van notabelen van de gemeente, ministeries en hel CAZ. Het
is min of meer een informele opening van 'IJsseloord' (een officiële mocht van
de minister immers niet), afgesloten met een rondleiding over hel complex. Het
wordt een barre tocht in een sneeuwstorm, die de omgeving met grotendeels
nog lege barakken en gebouwen een aanblik geeft van de Noordpool. Zaterdag
16 augustus 1958 arriveren de laatste 2] gezinnen. Met deze laatste groep, die
voornamelijk uit het woonoord Lunetten in Vught komt, is het woonoord 'IJs
seloord' bijna volledig bewoond. Een klein aantal woningen staat nog leeg om
bijvoorbeeld een aanstaand bruidspaar huisvesting te kunnen aanbieden. Ook
houdt men rekening met het oplossen van een enkel probleemgeval. In totaal
wonen half augustus 1958 ongeveer 170 gezinnen met circa 900 personen in
'IJsseloord' . De mensen zijn blij met hun nieuwe woningen, die heel wat com
fortabeler zijn dan die in de overbevolkte en slecht onderhouden woonoorden
Eijsden, Kruiningen, Tiel, Woerden en Vught, waarin ze eerder waren onderge
'IJsseloord', een hechte gemeenschap
bracht. De grote vooruitgang is het kunnen beschikken over een woning die met
'lJsseloord' ontwikkelt zich tot een Moluks dorp op Capelse bodem. Een hech
niemand gedeeld hoeft te worden en waar ook zelf gekookt kan worden. De
te gemeenschap met een eigen kleurrijke wooncultuur, die net als andere Am
mannen hebben voornamelijk werk gevonden bij de scheepswerven van Van
bonese woonoorden in Nederland al snel een bloeiend verenigingsleven kent.
der Giessen, Vuyk en Verolme en andere bedrijven in Rotterdam zoals Chrysler,
De kantine, een naam die duidelijk verwijst naar het militaire verleden van de
Heineken, Van Nelle en Meneba. Lastig is dat de Ambonese werknemers eerst
bewoners, is het centrum van alle activiteiten. Een ontmoetingscentrum waar
20 minuten moeten lopen voor zij bij de Dorpskerk aan de Kerklaan in de bus
naar Rotterdam, lijn 34 van de RET, kunnen stappen (een verzoek van het Ca
pelse gemeentebestuur aan het Rotterdamse vervoersbedrijlom buslijn 34 door
te trekken naar 'lJsseloord' wordt niet ingewilligd, tenzij de gemeente een jaar
lijkse subsidie van f 50.000 op tafel legt. Een ahsurd hoog hedrag voor een ver-
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niet alleen bruiloften en feesten worden gevierd, maar in de weekends ook bij
voorbeeld films worden gedraaid. Er staat een biljart en een tafeltennistafel,
ook wordt er gepraat, vergaderd, gedamd, gekaart en geschaakt. Iedereen kent
elkaar. Het kerkgebouw (met luidklok) aan het begin van het woonoord biedt
plaats aan 412 personen en heeft nog eens 28 plaatsen voor de kerkenraad en
het fluitorkest. De kerk speelt een heel belangrijke rol in het leven van de IJs
seloordbewoners, die allen van protestantse huize zijn. De meesten behoren tot
de Gerdja Indjili Maluku (GIM), anderen bij de Noodgemeente Geredja Protes
tan Maluku Maart '53 en enkelen bij de Zevende Dag Adventisten. Binnen de
kerken zijn veel verenigingen actief, zoals zang-, vrouwen- en jongerenvereni
gingen, een fluitorkest en zondagscholen. Verder wordt in 'IJsseloord' veel ge
musiceerd en gezongen. Mooie, melodieuze muziek en veel geestelijke maar
ook nostalgische liederen uit het geboorteland. Ook spelen er allerlei bands tra
ditionele, Hawaïan- of rockmuziek. Het voetbalveld aan de oostelijke rand van
het woonoord wordt intensief gebruikt. Niet alleen dagelijks door de jeugd,
maar ook door gelegenheidsteams, die onderling en tegen teams van buiten
'IJsseloord' spelen. Twee eigen voetbalclubs spelen in de competitie van de
KNVB: Fe Maluku en se Sagu Boys. Op twee speelweiden kan naar hartelust
worden gespeeld, maar ook onbezorgd rond de barakken en in de straten die
vrijwel autovrij zijn. Daarnaast is in de omgeving en langs de IJssel veel te be
leven voor de kinderen. Het sociaal-centrum heeft naast kantoren voor beheer
der, administratie en sociale verzorgers, een polikliniek, verloskamer, kraam
zaai, ziekenzaal, zusterskamer, consultatiekamer, dokterskamer, 3 wachtka
mers, linnenkamer, keuken en spoelkeuken. De kinderen tot en met 8 jaar
volgen lager onderwijs in de eigen drieklassige school waarbij zich ook twee
lokalen en een speellokaal voor de kleuterschool bevinden. Het is de bedoeling
dat na het doorlopen van de derde klas de kinderen naar een school buiten het
woonoord gaan. Door jong en oud wordt veel gevist rond 'IJsseloord' . De ge
vangen vis droogt men vaak aan het hek langs de weilanden van boer Maarten
Schinkel die dat heel bijzonder vindt. Voor winkels is men aangewezen op
'Dorp' en 'Schenkel'. Wel komen de eieren-, groente-, melk- en visboer en een
bakker naar het 'kamp'. Na verloop der tijd komen er ook winkeltjes, zoals die
van mevrouw Salhateru (heerlijke kroepia's en loempia's) vlakbij de school en
die van mevrouw de Lima (levensmiddelen) op 211. Massaal is men aanwezig

bij feestelijke gebeurtenissen, zoals dopen, belijdenis, verloven en huwelijk.
Niet alleen de familie uit' IJ sseloord', maar ook die uit de rest van het land en
de leden van de 'Koempoelan' (mensen van hetzelfde dorp of eiland in het ge
boorteland) en van de Pela (een verbond tussen dorpen op de Molukken). Hon
derden mensen komen dan feliciteren, lekker eten, dansen of muziek maken.
Ook bij overlijden en begrafenissen wordt massaal en actief meegeleefd. De on
derlinge solidariteit, verbondenheid en dienstbaarheid maken iedere keer weer
grote indruk op de Capellenaren, die overigens zelf niet veel in het ver buiten
de bebouwde kom gelegen 'IJsseloord' komen.
De meeste Ambonezen in 'IJsseloord', waar ook het hoofdkwartier van de ei
gen ordedienst KPK (Korps Pendjagaan Keamanan) is gevestigd, zijn aanhan
gers van de Republik Maluku Selatan (RMS). Elk jaar op 25 april wordt de pro
clamatie van de RMS herdacht door het hijsen van de vlag op het plein tussen
de kantine en het sociaal-centrum. Na de plaatselijke herdenking trekt men naar
Den Haag voor een gezamenlijke herdenking. In de kantine worden regelmatig
o.l.v. RMS leiders politieke bijeenkomsten gehouden. De dood van RMS-presi
dent mr.dr. Chr. Soumokil, die 12 april 1966 op bevel van de Indonesische pre
sident Suharto op het eiland Obi wordt geëxecuteerd, brengt een grote schok te
weeg binnen de Ambonese gemeenschap. Ook in I1sseloord wordt heftig gerea
geerd. Het zijn vooral de jongeren die vanaf dat moment nadrukkelijk aandacht
vragen voor de zaak van de RMS door middel van acties en demonstraties. Op
vallend genoeg wordt in die tijd ineens niet meer van Ambonezen gesproken
maar van Molukkers. Een naam die overigens iedereen recht doet, omdat de
mensen niet alleen van Ambon komen maar ook van andere eilanden in de Mo
lukse archipel. De eerste grote actie is de bezetting van de woning van de Indo
nesische ambassadeur in Wassenaar op 31 augustus 1970 en gericht tegen het
bezoek van de Indonesische president Suharto aan Nederland, de man achter de
executie van Soumokil. De bezetters eisen onder andere een gesprek tussen Su
harto en Manusama. De actie, waarbij een agent om het leven komt, is in het
geheim in 'IJsseloord' voorbereid. Acht van de 32 bezetters komen uit Capelle.
Na 'Wassenaar' vindt op IS oktober 1970 in 'I1sseloord' een grote inval en
zoekactie naar wapens plaats door een grote legermacht van politie en mare
chaussee, die het woonoord volledig omsingelen en daarbij gebruik maakt van
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rupsvoertuigen, een helikopter, een schip van de Marine op de IJssel en veel
zwaar bewapend personeel. Ook de pers is ruim vertegenwoordigd. de inval in
'IJsseloord' is wereldnieuws. De zoekactie, waarbij alle gebouwen worden
doorzocht en zelfs kinderen gefouilleerd, levert slecht enkele kapmessen op en
een oud pistool. Voor de bewoners is de actie een dieptepunt in de ruim 14 jaar
oude geschiedenis van 'IJsseloord '. De politie wordt vanaf die tijd door velen
gehaat en kan zich in het woonoord niet meer vertonen.

Van 'IJsseloord , naar Vak G in Oostgaarde
Op dinsdag 24 september 1957, bijna een half jaar voor de komst van de eerste
Ambonese gezinnen naar Capelle, installeert Marga Klompé, minister van
Maatschappelijk Werk in het derde kabinet Drees, de commissie Verwey-Jon
kef. Deze commissie, die is genoemd naar de voorzitter mevrouw dr. H. Ver
wey-Jonker, moet de overheid gaan adviseren over welke acties genomen moe
ten worden nu duidelijk is, dat het verblijf van de Ambonezen in ons land veel
langer gaat duren dan waarmee de regering en de Ambonezen zelf in 1951 re
kening hebben gehouden. Het rapport van de commissie, getiteld 'Ambonezen
in Nederland', verschijnt op woensdag 22 april 1959, ruim een jaar nadat de
eerste Ambonese gezinnen zich in 'IJsseloord' vestigden. Eén van de belang
rijkste aanbevelingen is de woonoorden te sluiten en binnen de bebouwde kom
van gemeenten Ambonese woonwijken te bouwen. Een advies dat eerder be
kend moet zijn geweest, want al in januari 1959 wordt door de Rijksgebouwen
dienst aan het Capelse gemeentebestuur gevraagd onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor de bouw van circa 50 stenen woningen voor de bewoners
van 'IJsseloord' . In 1963 wordt het gemeentebestuur opnieuw benaderd. Nu
door de heer drs. AJ. van Raalte van het CAZ, die, ondanks dat het woonoord
aan de Groenedijk dan nog vrij jong en in goede staat is, het Capelse college
vraagt te zoeken naar een mogelijkheid binnen de bebouwde kom een nieuwe,
stenen wijk voor de 160 gezinnen uit 'IJsseloord' te bouwen. Voor individuele
huisvesting tussen de Capellenaren vindt de commissaris het nog te vroeg. Aan
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening, zo belooft Van
Raalte, wordt gevraagd Capelle een extra contingent van 150 tot 200 woning
wetwoningen toe te wijzen.
In de loop van 1966 wordt in een algemene vergadering voor het eerst door de
bewoners over het verlaten van 'IJsseloord ' gesproken. Grote twijfels zijn er
over een verhuizing naar een 'gewoon' huis in een 'gewone' wijk. De mensen
zijn gehecht geraakt aan 'IJsseloord' en velen van hen willen er daarom blijven
wonen. Ook omdat het opheffen van het 'kampement' de zoveelste aanval is op
de erkenning van hun status als militair, die in 1956 al een onherstelbare deuk
heeft opgelopen toen het systeem van volledige zorg werd vervangen door dat
van zelfzorg. De berichten dat het CAZ in 1970 wordt opgeheven is eveneens
oorzaak van het verzet tegen een verhuizing. Als uiteindelijk blijkt dat een ver
huizing onvermijdelijk is, wordt besloten om in ieder geval mee te praten over
de nieuw te bouwen woningen. De Kampraad maakt daarom deel uit van een in
het leven geroepen begeleidingscommissie, die verder bestaat uit vertegen
woordigers van de gemeente, het CAZ, het Ministerie van CRM en de Woning
bouwvereniging 'Prins Alexander'. Een heel andere aanpak dan elders in Ne
derland waar nieuwe Molukse wijken in opdracht en onder verantwoordelijk
heid van de Rijksgebouwendienst worden gebouwd.
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Op 6 aplil 1970 stemt de gemeenteraad in met de plannen van Woningbouwver
eniging 'Prins Alexander/SVW voor het bouwen van 228 woningen in vak G,
een locatie in het noordoosten van Oostgaarde, de nieuwe wijk die dan nog gro
tendeels braak ligt. Van de 22R woningen zijn er 156 bestemd voor de gezinnen
uit 'IJsseloord '. De eerste paal wordt op 25 november 1970 geslagen door ir.
J.A. Manusama, president in ballingschap van de RMS. De woningen worden
tussen februari en september 1972 opgeleverd. Maart 1972 verhuizen de eerste
bewoners vanuit 'IJsseloord' naar vak G. De laatsten gaan, op een enkel gezin
na dat zich tot het uiterste verzet, in het laatste kwartaal van 1972 over.

'IJsseloord', de herinnering blijft
Als 'IJsseloord' is ontruimd wordt zo gauw mogelijk met de ontmanteling ge
start. De barakken, die door het gebrekkige onderhoud van de laatste jaren in
verval zijn geraakt, worden gesloopt om voor een deel elders in het land weer
dienst te doen als schuur of noodwoning. Twee barakken blijven staan, evenals
de kerk, de kantine en het sociaal-centrum. De gebouwen komen in beheer bij
de Stichting Paradijssel, die in samenwerking met de Lionsclub in 1974 is op
gericht en zich inzet voor het jeugd- en jongerenwerk in Capelle. De twee ba
rakken gaan dienst doen als kinderboerderij, de overige gebouwen voor jeugd
en culturele activiteiten. Voor de beheerder van 'Paradijssel' wordt op de funda
menten van de reinwaterkelder een woning gebouwd. De 'kantine' is het mid
delpunt van alles en biedt onder andere onderdak aan de Discotheek Paradijssel,
die grote regionale bekendheid geniet. Een disco, waar in de weekends niet al
leen muziek wordt gedraaid maar ook live-optredens van bekende bands wor
den geprogrammeerd. Het terrein, waar ook een fietscross baan wordt aange
legd, blijkt een geweldige speelplaats voor de jeugd. Verder spelen 'The Thun
derbirds' er honkbal, een Citroën-autohobbyclub bouwt er een werkplaats en
Karel van Delft een tennispark. De kantine zal na het opheffen van de Stichting
Paradijssel in de tweede helft van de jaren '80 nog enige tijd dienst doen als on
derkomen voor de zeeverkenners van
de Robert Baden-Powellgroep, die
hun clubhuis op 27 augustus 1996 in
vlammen zien opgaan. Het terrein van
het voormalige woonoord 'IJsseloord'
wordt in diezelfde tijd voor de tweede
keer bouwrijp gemaakt. Nu voor 'Pa
radijsselpark' , een prestigieuze woon
wijk (bouwvergunning 1997) met
langs de dijk die vreselijke langgerek
te muur van hoge huizen die het zicht
vanaf de Groenedijk op het achterlig
gende gebied volledig wegneemt en
één van de symbolen is van de door
Na het slaan van de eerste paal voor de
woningen in vak G bekijken ir. IA.
Manusama, president in ballingschap van
de RMS, en burgemeester 1. van Dijk een
maquette van de te bouwen woningen.
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CAPELSE MONUMENTENPRIJS 2005

velen ongewenste verstening van de IJsseloever. Behalve het op vrijdag 7 april
2006 aan de dijk geplaatste informatiebord herinnert nu niets meer aan het
woonoord 'IJsseloord' , de plek die belangrijk is geweest voor de persoonlijke
geschiedenis van de eerste en tweede generatie Molukkers in Capelle. De plek
ook, waar de tweede generatie kattenkwaad heeft uitgehaald en de allereerste
jeugdherinneringen heeft opgedaan. Herinneringen aan 'IJsseloord " een Mo
luks dorp op Capelse bodem waaraan ondanks alles met veel plezier en nostal
gie wordt teruggedacht.

Op zaterdag 9 september 2006, Open Monumentendag, werd door
wethouder Kunst en Cultuur Hans Jacobs de Capelse Monumentenprijs
2005 uitgereikt aan mevrouw A. J. de Klerk.Vuijk uit Middelburg. De
uitreiking vond plaats voO!' het zeer karakteristieke woonhuis van de
familie Verkaik aan de De Ruyterstraat 19. Een woning die nog groten
deels in de originele staat is en zeer waardevol als beeldbepalend
onderdeel van het beschermd dorpsgezicht 'De Kleine Zeehelden buurt'
moet worden beschouwd.

Paul Weyling
Geraadplee!?de bronnen: archief gemeente Capelle aan den IJssel
en Molukkers in Nederland van Henk Smeets, uitgave Moluks Historisch Museum.

OPEN MONUMENTENDAG 2006

l

Open Monumentendag 2006 stond vanwege het 20-jarig jubileum op zaterdag 9
september in Capelle aan den IJssel in het teken van 'Feest in de drie bescherm
de dorpsgezichten': de Dorpsstraat-Kerklaan, de Oude Plaats en de Kleine Zee
heldenbuurt. Het evenement heeft naar schatting tussen de 2500 en 3000 men
sen getrokken. In het Historisch Museum werden bij de expositie 'Capelle aan
het Spoor' 125 bezoekers geteld, in de machinekamer van het gemaal Jan Anne
Beijerinck 55. De Dorpskerk ontving ruim 900 gasten, terwijl de schippers van
de drie historische schepen bij hun rondvaarten op de Hollandsche IJssel 576
passagiers telden. De drie beschermde dorpsgezichten werden naar schatting
door 1000 tot 1500 mensen bezocht. De HVC kan dan ook met veel genoegen
terugkijken op een geslaagde dag, die voor een groot deel werd ingevuld door
de buurtvereniging Plantsoen-De Oude Plaats en de buurtgroep van de 'De
Kleine Zeeheldenbuurt' . Beiden organiseerden met heel veel enthousiasme en
inzet een geweldig 'Feest' in hun beschermd dorpsgezicht. Ook de inzet van
burgemeester Joke van Doorne en de muzikaliteit van de muziekvereniging
'Eendracht Maakt Macht' o.l.v. Ivo Kouwenhoven, de kinderkoren van Basis
school De Fontein en de Capelse Muziekschool o.l.v. Marja Smit, versterkt met
leerlingen van Basisschool De Tweemaster, en de seniorenafdeling van de Ma
rinierskapel droegen, naast het prachtige zonnige weer, in hoge mate bij aan het
'Feest' ter gelegenheid van 20 jaar Open Monumentendag.

J

Plaquelle behorende
bij de Capelse
Monumentenprijs
2005.
Foto: Jaap de Gier.

Mevrouw de Klerk- Vuijk ontving de prijs, die voor de
eerste maal werd toegekend, voor haar inspanningen die
hebben geleid tot het opknappen van vier oude grafbe
dekkingen op de oude Algemene Begraafplaats aan de
Nijverheidstraat. Het betreft de laatste rustplaatsen van
Adrianus Vuijk (1839-1910), de grondlegger van A.
Vuyk & Zonen's Scheepswerven, twee van zijn zoons:
Leendert Vuijk (1869-1926) en Wouter Vuijk (1872
1944), Maartje Vuijk-Olîemans (1879-1930), echtgeno
te van Wouter Vuijk en hun zoon Leenden Wouter Pie
ter Vuijk (1909-1943). Leendert Vuijk is de grootvader
van mevrouw De Klerk- Vuijk, Wouter Vuijk de groot
vader van ir. E.D. (Dik) Vuijk, de laatste directeur van
A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven. De Capelse Monu
mentenprijs bestaat uit een geldbedrag en een plaquette.
De HVC feliciteert mevrouw De Klerk- Vuijk met de
Capelse Monumentenprijs 2005 en hoopt dat vele nabe
staanden van overledenen die aan de Nijverheidstraat
zijn begraven eenzelfde initiatief zullen ondernemen.
Paul Weyling

Wethouder Hans Jacobs reikt de Capelse
Monumentenprijs 2005 uit aan mevrouw
A.J. de Klerk- Vlujk. Foto: Jaap de Gier.

Palll Weyling
Het was 'Feest' op Open Monumentendag 9 september 2006 rond het plantsoen aan de
Plantsoenstraal. Vooral de muziektent in het plantsoen en optredens van EMM,
kinderkoren en
de senioren van
de Marinierska
pel riepen bij
vele Capellena
ren herinnerin
gen op aan de
Konin!?inneda
gen van weleer.
Foto: Bram van
Bochove.
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Twee van de vier op!?eknapte grafbedek
kingen van de familie Vuijk.
Foto: Jaap de Gier.
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NIEUW GEBOUWTJE OP OUDE BEGRAAFPLAATS
Op dinsdag 29 augustus is zonder officieel vertoon de eerste paal geslagen
voor een eenvoudig, klein ontvangstgebouw op de ruim 130 jaar oude
Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat. Het benodigde geld voor
het gebouwtje is bijeengebracht door de gemeente Capelle aan den Ijssel
en de Van Cappellenstichting. De bouw is nu nog in volle gang, maar naar
verwachting kan het pandje in januari worden opgeleverd.
Het nieuwe gebouwtje is beslist een aanwinst voor de begraafplaats, die sinds
2004 is beschermd door de gemeentelijke monumentenstatus met als doel dat
niets meer aan de inrichting, het groen en de grafmonumenten en -stenen mag
worden veranderd. Het karakter van de begraafplaats blijft dus bewaard. Wel
moet nog heel veel achterstallig onderhoud aan de begraafplaats en het groen
worden weggewerkt, terwijl er beslist een plan moet komen voor het uitvoeren
van structureel onderhoud in plaats van incidenteel calamiteitenonderhoud. Met
het gebouwtje hoopt de gemeente de oude begraafplaats, waar tussen 1 mei
1874 en 1 mei 1974 vele Capellenaren afscheid hebben genomen van hun dier
bare overledenen, voor meer mensen een functie te geven. Zo gaat het pand
dienst doen als ontvangstruimte bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en
kan het samen met de begraafplaats een plaats van herdenken en bezinning zijn
waar men bovendien ook iets van de Capelse geschiedenis kan opdoen.
De HVC en de Kunstkring Capelle zijn door de gemeente gevraagd een expo
sitie in het gebouwtje in te richten die iets met het thema leven en dood te ma
ken heeft. Het zal eerst een kleine, tijdelijke expositie zijn, maar de bedoeling
is dat er eind april een definitieve expositie staat met mogelijkheden om op een
voudige wijze delen of onderdelen van het tentoongestelde te verwisselen. Wie
bij het samenstellen van de expositie wil helpen en/of als coördinator namens
de HVC wil optreden wordt verzocht zich te melden bij het bestuur.

Paul Weyling

VAN DE BONK NAAI{ DE GROENEDIjK (5)
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 naar wat we buitendijks tegenko
men, vervolgens zullen we het binnendijkse onder de loep nemen. Het
vierde deel van mijn wandeling (HVC-Nieuwsbrief, jrg. 20, nr. 3, pag. 82)
eindigde bij het statige herenhuis van steenbakker Lans, van 1909 tot
1966 het gemeentehuis van Capelle aan den Ijssel en nu bekend als
restaurant B & W.
Vanaf de dijk, voorbij de imposante rode beuk in de tuin van het gemeentehuis,
kijken we uit over het terrein waar ooit het' Slot van Capelle' stond, de Oude
Laan en het westelijk daarvan gelegen aardappelland (zoals een volkstuinen
complex toen werd genoemd), dat verdeeld in kleine en grote stukken vele ge
zinnen uit de buurt voorzag van groenten en aardappelen voor in de winter. Het
terrein, om het nog maar eens te beschrijven, omvat het eiland waar ooit het
kasteel stond, omgeven door een gracht die in de volksmond de binnenvijver
werd genoemd. Daaromheen liggen een wal en een tweede gracht, die buiten
vijver werd genoemd maar ook wel werd aangeduid werd als de (dijk)-vijver of
de singel-(vijver), aan de westzijde onderbroken door een dam als uitweg naar
de Oude Laan. Hier stond ook het oude wacht- of koetshuis dat na de sloop van
het kasteel in 1798 werd verbouwd tot een boerderij, die onder anderen werd
bewoond door drie generaties van de familie Oostlander (Pieter, Cornelis en de
broers Sentienus en Cornelis).
Evenwijdig aan de dijk, op de wal tussen de binnen- en buitenvijver, had Klaas
van Es een grote moestuin. De tuin was vanaf de dijk bereikbaar via een smalDe boerderij van de familie Oostlande!; het voormalige koetshuis van het laatste
Slot van Capelle. Defota is gemaakt rond 1945.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

EERSTE FOTO'S VAN DE BEELDBANK OP INTERNET
Op vrijdag 22 september 2006 was het zover dat Bram van Bochove, coördina
tor van het beeldbankproject, met één druk op de knop de eerste honderd foto's
uit het archief van de Historische Vereniging Capelle aan den IJ ssel via de on
line beeldcatalogus van het Gemeentearchief Rotterdam op internet kon zetten.
Een feestelijk en historisch moment, waaraan een periode van maanden hard
werken aan het scannen en beschrijven van de foto's door de vrijwilligers van
de Beeldbank - Bram van Bochove, Anneke van den Bremen, Eeuwoud Geneu
gelijk, Arie de Graaff, Cees Hartmans, Hans Heere, Mariëlle Post en Arie Vlie
genthart - aan vooraf ging. De foto's kunnen worden opgezocht en bekeken op
de website van het Gemeentearchief Rotterdam www.gemeentearchiefrotter
dam.nl (zoeken op "Historische Vereniging Capelle aan den IJssel") en eventu
eel worden besteld.
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Ie brug, in het midden voorzien van een afsluitbaar hek, dat aan beide zijden
een flink stuk over het water hing om te voorkomen dat onbevoegden om het
hek heen klommen en zo de tuin toch konden betreden. Naast kippen hield Van
Es op zijn moestuin ook een stel pauwen die doordringende kreten konden sla
ken.
In de toen doorgaans strenge, tot zeer strenge winters vormden de binnen- en
buitenvijver het domein van de schaatsers. De binnenvijver werd als ijsbaan in
stand gehouden door de IJsclub Raadhuisstraat, waarvan de leden gratis en de
niet-leden tegen betaling van een dubbeltje 's avonds konden rijden. De baan
was voorzien van zeer spaarzame verlichting. Op het middenterrein werd een
kleine keet neergezet, voorzien van een loket voor de kaartverkoop. Gecontro
leerd werd er niet of nauwelijks, het aantal zwartrijders was dan ook ongekend
groot. Een kleine potkachel zorgde voor de verwarming in de keet en 's avonds
perste het vrijwel voltallige ijsclubbestuur zich in het hok, waar vanwege de
kou de fles duchtig werd aangesproken. Een versleten grammofoon zorgde via
een luidspreker op het dak voor opgewekte muziek, zij het zonder veel variatie.
Verder was er een koek-en-zopie waar Aad van de Adel punch en chocolade
melk verkocht. Enkele deugnieten vermaakten zich 's avonds met het in de
'wielen' rijden en hinderen van adhoc gevormde 'ijsbruidsparen' waaraan veld
wachter Quist met veel verbaal geweld en onder vreselijke bedreigingen meest
al vergeefs een eind probeerde te maken. Al met al was het op dit baantje ge
weldig toeven.
Een groot probleem in de dertiger jaren was vooral de wijze waarop werklozen
hun tijd moesten doorbrengen. Er werd uiteraard veel 'gebeursd' dat wil zeggen
De binnenste slotgracht, in de volksmond de binnen vijver genoemd, met schaatslier
hebhers rond het jaar 1905. Op de achtergrond de hoerderij van de familie Oostlander,
het voormalige koetshuis van het laatste Slot van Capelle.
Foto: archief gemeente Capelle aan den Ijssel.

dat groepjes mannen op veelal vaste plaatsen urenlang bij elkaar stonden en van
alles en nog wat bespraken. Ook was er een groepje dat zich met polsstoksprin
gen vermaakte op de Nieuwe Laan. Piet Slingerland was op het droge de kam
pioen met een sprong van omstreeks negen meter. We schrijven het jaar 1936,
het jaar van de Olympische Spelen in Berlijn. Hierdoor geïnspireerd kwam men
op de idee dat hij over de vijver moest kunnen springen. Onder het opschrift
'Olympiade' werd dit evenement wijd en zijd aangekondigd. Op een mooie za
terdagmiddag was het dan zo ver. De dijk en het talud tegenover het weitje
rechts van de Oude Laan, waar later de Postduivenvereniging 'De Snel vlieger'
een onderkomen vond, zag het zwart van de mensen. De burgemeester en het
voltallige politiekorps waren aanwezig. Dokter Zandbergen stond gereed om
zonodig medische hulp te verlenen. De bussen van de MEGGA (Maatschappij
tot Exploitatie van Goede en Goedkope Autobusdiensten) van en naar Rotter
dam liepen vertraging op omdat chauffeurs en passagiers zich dit schouwspel
niet wilden laten ontgaan. Kortom 'groot spektakel' aan de Dorpsstraat. De
sprong vond plaats vanaf het hierboven genoemde weitje. Voor de aanloop en
afzet was een plank aangebracht, die aan het uiteinde steunde op een dwars
balkje, rustend op twee aan de waterkant in de grond geslagen paaltjes. Na wat
prikken met de polsstok in de modder van de vijver nam Slingerland, gekleed in
een verschoten zwart zwempak en op turnschoenen, met de stok op schouder
hoogte zijn aanloop en sprong midden in de vijver omdat de stok niet over het
dode punt heen kwam en bleef staan. Spaarzame kreten van ontzetting werden
overstemd door een daverend gelach dat het dijklichaam deed trillen. Nadat hij
op het droge was gehesen en wat was bijgekomen, werd alles in gereedheid ge
bracht voor een tweede sprong. De plank werd nog wat naar voren geschoven
en onder luide aanmoedigingen denderde Piet als een locomotief over de plank
en haalde bijna de overkant. Doordat de baan iets naar rechts was afgeweken
kwam hij dwars en zittend, maar breeduit lachend, naast de kant terecht. Het
moest dus mogelijk zijn. Maar inmiddels had de vermoeidheid toegeslagen en
bij de derde sprong belandde hij ver van de kant in het kroos. Einde van deze
'Capelse Olympiade'. Piet Slingerland verdween ijlings naar de IJssel voor een
verfrissend bad. Intussen was langs de dijk gecollecteerd voor onze atleet en al
vrij gauw was algemeen bekend hoeveel dat had opgebracht, kinderen leggen
op dit punt geen enkele terughoudendheid aan de dag. Omdat over dit bedrag,
iets meer dan twee gulden dacht ik, geen vermakelijkheidsbelasting geheven
kon worden, werd het de week daarop maar in zijn geheel van de steun afge
houden en was daarmee aan de wet voldaan.
Wij zijn inmiddels weer terug op ons uitgangspunt en ontwaren temidden van
het aardappelland het 'Dievenhuisje' . Deze oude gevangenis was voorzien van
een zware, sterk verweerde eiken deur met roestig ijzerbeslag, afgesloten met
een door krammen in muur en deur lopende ketting en hangslot. De enige sleu
tel was in bezit van onze buurman De Visser van Gemeentewerken, die zijn
tuingereedschap erin bewaarde. Links van de lange stoep naar de Oude Laan
lag de tou wbaan van Arie van Dam, die later door zijn zoon Koos (Jacobus Le
vinus) werd voortgezet. Achter de baan tussen het aardappelland lag nog een
stukje weiland waar het paard van molenaar Marinus van de Erve na gedane
zware arbeid weer tot zichzelf kon komen.
Herman Stolk
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BOERDERIJENBOEK VERTRAAGD
In het Historisch Museum aan de Bermweg was van 13 september 2003
tot en met zaterdag 17 april 2004 de expositie 'Boerenbouw' te zien. Deze
expositie gaf door middel van vele, vaak unieke foto's en begeleidende
teksten een interessant beeld van het agrarisch verleden in Capelle aan
den Ijssel. Aanleiding voor de expositie toen was het uitroepen van 2003
tot het' Jaar van de Boerderij'. De samenstellers, Hans Bolkestein en
Frans van Es, kregen regelmatig veel complimenten voor hun werk en
tegelijkertijd vaak de vraag: "Komt er over dit onderwerp ook een boek?"
Na enig beraad gingen Hans Bolkestein, Pieter Breedijk, Frans van Es en Paul
Weyling de uitdaging aan en in het najaar van 2004 met het reeds aanwezige
materiaal aan de slag. Daarbij kregen zij veel hulp van oude Capelse boerenfa
milies en andere deskundigen, die voor nog meer informatie, verhalen en (soms
betere) foto's zorgden. Daarnaast werd om een zo compleet mogelijk boek te
maken in diverse archieven nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschie
denis van de Capelse polders, boerderijen en hun eigenaren of bewoners. Het
lag in de bedoeling het 'Boerderijenboek' voor de komende feestdagen te laten
verschijnen. Velen kandidaat-kopers en de mensen die op de een of andere ma
nier aan het boek hebben bijgedragen hebben ook daarop gerekend. Hoewel de
werkzaamheden inmiddels ver gevorderd zijn en de afronding nabij is, is het de
schrijvers echter helaas niet gelukt het werk tijdig af te ronden. Op zich is dit
jammer, maar aan de andere kant komen er nog steeds nieuwe, interessante fei
ten en foto's voor de dag, die door de opgelopen vertraging alsnog in het boek
kunnen worden opgenomen. Wij vragen u nog even om geduld. In de loop van
2007 gaat het boek er echt komen. Wij houden u op de hoogte.
Het Bestuur

FOTO'S GEZOCHT VOOR BOEK OVER BOERDERIJEN
Oudere Capellenaren hebben ze ongetwijfeld gekend: Pieter Oudenaarden en Jo
Vermeulen. Beiden boer: de eerste aan de Nijverheidstraat 204, de tweede aan
de 's-Gravenweg 368. De samenstellers van het boerderijenboek zijn nog steeds
op zoek naar een foto van beide heren. Van Pieter Oudenaarden wordt een foto
gezocht met strooien hoed, liefst lopend achter het wagentje met melkbussen
waarmee je hem alleen of samen met zijn broer Gerard op of langs de dijk rond
melktijd kon tegenkomen. Van Jo Vermeulen mag het een pasfoto zijn of een
foto waarop hij bijvoorbeeld samen met zijn zuster Trees is vereeuwigd. Wie
denkt te kunnen helpen wordt verzocht contact op te nemen met Frans van Es,
telefoon 010-4500883.

JAN ANNE BEIJERINCK (1800-1874)
Het definitieve droogleggingsplan van de Polder Prins Alexander (1859)
voorzag in de bouw van drie zogenaamde beneden gemalen (in Kralingen,
Capelle en Nieuwerkerk) en een bovengemaal (in Kralingseveer). Het
benedengemaal in Capelle werd al in 1868 genoemd naar de opsteller van
het droogleggingsplan, ir. Jan Anne Beijerinck (1800-1874). Het 'gemaal
Jan Anne Beijerinck' werd in oktober 1869 in gebruik genomen en als
enige van de drie benedengemalen van de nieuwe polder toegerust met
vijzels. Beijerinck was een groot voorstander van vijzels als opvoerwerk
tuig. Ongetwijfeld zal zijn voorkeur mede een rol hebben gespeeld bij de
keuze van 'Jan Anne Beijerinck' als naam voor het gemaal aan de
Bermweg 13/15 in Capelle aan den Ijssel. Dit inmiddels 137 jaar oude
gemaal, dat een kenmerkende bouwstijl heeft, is door de inspanningen
van de 'Stichting tot behoud van het gemaal Jan Anne Beijerinck' als
enige van de gemalen die een rol hebben gespeeld bij de drooglegging van
de Polder Prins Alexander bewaard gebleven. In 1990, nadat in Nieuwer
kerk aan den Ijssel een nieuw gemaal in bedrijf was genomen, is het
buiten dienst gesteld. De elektrische installatie, pompen en motoren uit
1927 van het oorspronkelijke stoomgemaal zijn inmiddels zeldzaam
geworden. Het 'gemaal Jan Anne Beijerinck', waarvan het voormalig
ketelhuis door de Historische Vereniging Capelle aan den Ijssel is
ingericht als Capels Historisch Museum, is door de provincie Zuid
Holland aangemerkt als provinciaal monument.
Wie was Jan Anne Beijerinck?
Jan Anne Beijerinck werd op 4 december 1800 te Lent bij Nijmegen geboren en
was de zoon van de Inspecteur van Waterstaat Willem Beijerinck en Baukje
Maria Dibbetz. De familie Beijerinck was een echte Waterstaatfamilie. In het
'Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek' staan maar liefst II voorouders
vermeld met een loopbaan in dienst van Waterstaat. Het beroep van waterstaats
ingenieur ging in de 1ge eeuw vaak over van vader op zoon. Jan Anne verloor
zijn vader toen hij 7 jaar oud was. Zijn moeder beschikte na het overlijden van
haar man niet over voldoende middelen om voor hem een wetenschappelijke
~

JANNY VAN BERKEL ONTMOET.... In deze HVC-Nieuwsbrief deze keer
geen aflevering van Janny van Berkel ontmoet ... Wim van den Bremen, die
samen mat Janny van Berkel-Otterspeer de serie verzorgt, moest namelijk
onverwacht worden opgenomen in het Hssellandziekenhuis met een blessure die
sinds de zomer van 2004 'de ziekte van Balkenende' wordt genoemd. De redac
tie wenst Wim het allerbeste en een voorspoedig herstel en u houdt de afgespro
ken ontmoeting van Janny en Wim met Julius U. Huliselan van de Molukse
Wijkraad in ieder geval nog te goed.
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Het Jan Anne
Beijerinckgemaal
anno 2006.
Foto:
Kees Grandia.
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opleiding te kunnen bekostigen. Daarom werd hij in de praktijk opgeleid door
zijn oom Frederik Beijerinck en zijn broer Martinus Gijsbertus Beijerinck.
Op 4 augustus 1818 kreeg hij zijn eerste aanstelling bij Waterstaat als assistent
bij een uitwateringsonderzoek. In oktober van datzelfde jaar werd hij geplaatst
als opzichter bij rivierwerken. Begin 1819 werd hij aan inspecteur-generaal
Blanken toegevoegd. Onder zijn leiding kreeg hij het toezicht over sluis- en
grondwerken van het Noord-Hollandskanaal. Later werd hij belast met meet
werkzaamheden aan de vaarweg van Amsterdam naar Gorinchem en het herstel
van een dijk bij Durgerdam, die op 4 februari 1825 tijdens een zware storm was
doorgebroken. Daarna werd door hem een ontwerp gemaakt voor een schipbrug
bij Vreeswijk. Blanken was zeer tevreden over Beijerinck en beijverde zich om
hem een plaats in het vaste korps ingenieurs te geven. Met ingang van 1 april
1824 werd deze wens vervuld toen Jan Anne, onder voorwaarde dat hij een exa
men zou afleggen, werd benoemd tot élève-aspirant (leerling).
Donderdag 8 juli 1824 trouwde Beijerinck met Helena Lydia Roest, geboren op
23 april 1801 te Dordrecht. Samen kregen ze vijf kinderen. In juli 1825 slaag
de Jan Anne voor het ingenieursexamen en op I oktober 1825 werd hij be
noemd tot aspirant-ingenieur. In maart 1826 werd hij aan de hoofdingenieur in
algemene dienst Thomèze toegevoegd en belast met de voorbereidingen van het
kanaal door Voorne-Putten, vervolgens met die van de droogmaking van de
Zuidplas bij Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht en een kanaal van Den
Haag naar Scheveningen. In ]828 werd besloten tot de droogmaking van de
Zuidplas. Beijerinck werd samen met collega Lorentz aangewezen voor dit
werk. Door de problemen met de Zuidelijke Nederlanden werden de werkzaam
heden aan de Zuidplaspolder van 1830 tot 1833 stilgelegd. Van 1833 tot de vol
tooiing van de polder in oktober 1840 was Beijerinck als enige ingenieur bij de
droogmaking van de Zuidplas werkzaam.
Op 1 april 1834 werd hij benoemd tot ingenieur 2e klasse. In hetzelfde jaar
maakte hij samen met FW. Conrad
een plan voor de bedijking van Rotter
dam en de havens van Rouerdam-Feij
enoord. In het boek 'Vlucht na Victo
rie' over het leven van Lodewijk Pin
(1827-1911)
van
Bram
coffs
Oosterwijk vonden wij hierover de
volgende bijzonderheden:
In april/mei 1827 had de Curaçao, in
opdracht van de Koninklijke Marine,
met succes als eerste stoomschip (met
hulpzeilvermogen) met passagiers en
lading een transatlantische reis ge
maakt van Hellevoetsluis naar Para
maribo. Eveneens in 1827 verzocht de
Jan Anne Beijerinck (1800-1874)
Tekening: Elseviers Geïllustreerd
Maandschriji 1894.
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regering aan G.M. Rocnlgen, die de leiding had van de Nederlandse Stoom
bootmaatschappij, of zijn ondelllellling kans zag (en het geld had) om met
stoomschepen op de Verenigde Stalen te gaan varen. Roentgen was hiertoe be
reid, maar dan wel met een regeringsgarantie tegen mogelijke verliezen. Ook
deed hij de regering de suggestic 0111 als staat zelf zoiets met twee schepen te
gaan doen: de N.S.M. was bereid daarvoor de Batavier in te brengen. De rege
ring ging daar echter niet op in. Feijenoord was in die tijd voor het overgrote
deel nog een maagdelijk, onbebouwd gebied. Een ideale situatie voor het nabij
gelegen, met ruimtegebrek kampende Rotterdam en een ideaal gebied voor de
aanleg van de noodzakelijke havens. Gerhard Moritz Roentgen (1795-1852)
drukte als begaafd technicus een belangrijk industrieel stempel op Feijenoord in
de eerste decennia van de 1g e eeuw. De N.S.M. was sinds 1826 gevestigd op
Feijenoord in het tussen 1711 en 1716 gebouwde Pesthuis. Zoals de naam al
zegt was dit bestemd geweest voor het onderbrengen van lijders aan de pest. De
gevreesde ziekte bleef echter uit en sinds de bouw had het Pesthuis verschillen
de functies gehad. In 1839 dook de naam van Roentgen weer op in het kader
van het oprichtingsplan van de 'Nederlandse Stoomboot Maatschappij op
Noord-Amerika', speciaal voor het transport van landverhuizers. Dit in navol
ging van de geslaagde pogingen van enige Engelse rederijen. Maar ook deze
poging werd door de regering niet begrepen.
De eerste maal dat Feijenoord in verband werd gebracht met de groei van de
stad, was in 1834 toen een ontwerper (die niet wilde dat zijn naam bekend werd
gemaakt) koning Willem I een plan stuurde waarin het primair ging om de be
scherming van Rotterdam tegen hoge vloeden, maar dat tevens vergroting van
het areaal zou betekenen. Hij wilde de mogelijkheden ten zuiden van de stad
zoeken en aan de rivier - zoals hij het formuleerde "deszelfs eigen natuurlijke
bed teruggeven en het eiland Feijenoord aan de stad trekken" . Concreet kwam
Het stoomgemaal Jan Anne Be(jerinck op 14 mei 1869. Werklieden zijn bezig met de
montage van de vijzels. een opvoerwerktuig waar Beijerinck een groot voorstander
van was. In 1899 werden de vijzels vervangen door centrifugaalpompen.
( I ' "
I
Hiervoor moest het
gemaal tot aan het
fundament worden
afgebroken,
waarna het in
dezelfde stijl weId
herbouwd tot de
huidige omvang.
In 1927 werd
het stoomtijdperk
afgesloten
en vanaf toen
werden de pompen
elektrisch
aangedreven.
FolO: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.
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het plan neer op het leggen van twee dammen dwars door het vaarwater, elk
met twee schutsluizen: één bij de werf van de N.S.M. en één bij de Leuveha
ven. Er zou door Feijenoord een nieuw stuk rivier worden gegraven, waardoor
het afgedamde stuk water een enorm havenbekken zou vormen. Het stadsbe
stuur en de Kamer van Koophandel wilden er - bekrompen en 18 e eeuws als zij
waren - niet aan. De koning vroeg echter advies aan de Waterschapsingenieurs
P.W. Conrad en J.A. Beijerinck. En zo zijn we weer terug bij Jan Anne die sa
men met Conrad berekende dat het een kostbare aangelegenheid zou worden
(bijna zes miljoen gulden), die eigenlijk voor Rotterdam te grootschalig zou
zijn. Het resultaat was dan ook dat dit project niet doorging, maar dat wel de in
teresse voor Feijenoord was ontstaan en het gebied de gemoederen bezig bleef
houden.

In 1837 maakten Beijeril1l'k (,'11 ('ollrad ecn waterstaatkundige beschrijving van
de Krimpenerwaard. Op I okloher IX40 werd Beijerinck, ter vervanging van
P.W. Conrad, belast Illet dl' werb.aamhcden van ingenieur voor de droogma
king van het Haarlemmel'llwer. l)e drie stoomgemalen zijn door Beijerinck ont
worpen en onder zijn toel.idl1 gehouwd. De gemalen zijn van een bijzondere ar
chitectuur en technische Illeesterwerken. De ringvaart, ringdijk, bruggen, we
gen, vaarten en verkaveling dragen eveneens zijn stempel. Ook voor de beide
stoomgemalen, die het overlullige water uit Rijnland moesten afvoeren, heeft
hij de plannen gemaakt en uitgevoerd.

In 1845 werd aan Jan Annc en zijn broer Martinus Gijsbertus om advies ge
vraagd door de regering van Denemarken in verband met de aanleg van havens
op de westkust van Sleeswijk-Holstein. In 1851 werd Jan Anne opnieuw door
Vijf jaar later lanceerde een wederom onbekende het schrijven 'Betoog van de
de Deense regering geraadpleegd, nu over de aanleg van havens op de noord
noodzakelijkheid eener vereniging van het eiland Feijenoord met de stad Rot
westkust van Jutland. Ook werd door hem geadviseerd bij de droogmaking van
terdam, ook in het belang van de algemeene welvaart'. In 1842 kwam van mi
nisteriële zijde een brief met onder andere de zinsnede "dat de natuurlijke hulp moerassen bij New Orleans in Noord-Amerika.

middelen het meest doelmatig tegemoet gekomen zouden worden, wanneer men
een plan beraamde, waarbij de beide Maasoevers evenzeer in gesprek werden
genomen". Weer kwam men niet verder, maar meer tekening in Feijenoords
toekomst brachten de ideeën van ir. Beijerinck, die in 1844 meedeed aan een
door het toen 25 jaar bestaande Bataafse Genootschap voor Proefondervindelij
ke Wijsbegeerte uitgeschreven prijsvraag met het motto: 'een voldoend ontwerp
tot regelmatige vergrooting der stad Rotterdam, met de gelijktijdige beveiliging
derzelve tegen hooge vloeden, zonder dat de scheepvaart daardoor belangrijke
verhindering ondervinde' . De ingenieuze ir. Beijerinck had voortgeborduurd op
het plan van 1834 en hij won er een gouden medaille mee. Hij bedacht voor het
146 hectare grote stuk grond dat Rotterdam aan de linker Maasoever al in ei
gendom had, zelfs twee mogelijkheden waarbij hijzelf de voorkeur gaf aan het
graven van een 1200 meter lang en 60 meter breed scheepvaartkanaal, dat Feij
enoord in de dwarsrichting zou doorsnijden (ongeveer waar nu de Koningsha
ven loopt). Onlosmakelijk zat daar echter de bouw van een brug over de rivier
aan vast en die dacht de 'ingenieur der Ie klasse van de Waterstaat' in de vorm
van een hangbrug met een middenpijler, beginnend ter hoogte van het Bolwerk.
Hij was zich ervan bewust dat de kosten wellicht te hoog zouden zijn om door
één stad "al is het ook de rijke en magtige handelsstad Rotterdam" te worden
gedragen, maar tevens wees hij op het belang ervan niet alleen voor de stad,
maar eveneens voor het gewest en het gehele land. Beijerinck bleef echter een
roepende in de woestijn en in 1855 verklaarde de Kamer van Koophandel zelfs
dat rivieroverbrugging noodlottig zou zijn.

Het zou nog lang duren voor de verbinding van Feijenoord met Rotterdam ver
wezenlijkt werd. Veelzeggend zijn de woorden die mr. Marten Mees (1828
1917), die als kassier vele jaren nauw betrokken was bij vrijwel alles wat in
Rotterdam werd ondernomen, in 1863 sprak: "Ik stel dan ook voorop, dat de
uitbreiding aan de overzijde (Feijenoord) moet worden gemaakt, dat die door
een brug moet worden verbonden en dat bovendien dit plan binnen korten tijd
moet gearresteerd worden ... Er moet dus gehandeld worden; en die uitbreiding
is door de natuur ingegeven". We gaan verder met de loopbaan van Jan Anne
Beijerinck.
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Op 1 juli 1854 werd Beijerinck benoemd tot hoofdingenieur in Zeeland. Geen
gemakkelijke baan in die tijd. Het gemeentebestuur van Rotterdam vroeg hem
zitting te nemen in een commissie die het verzakken van een kademuur aan de
Nieuwe Maas moest onderzoeken. In 1857 werd hij door Rotterdam gevraagd
voor een commissie die het plan van een toen voorgestelde spoorwegverbinding
tussen de Maasstad en België moest beoordelen. Op 1 april 1858 werd Beij
erinck overgeplaatst naar Den Haag. Hier hield hij zich onder andere bezig met
het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg, het ontwerp van de haven van Sche
veningen, de waterstanden op de Waal en Merwede, de Lingedijk en de water
huishouding in Friesland, Leiden en Hamburg. In 1858 werd hem opgedragen
een plan te maken voor de drooglegging van de Kleine plassen van Schieland,
de latere Polder Prins Alexander. Di t plan was gereed in 1859 en werd in 1867
aanbesteed. In 1872 viel de eerste delen van de nieuwe polder droog. De eerste
percelen grond werden in 1874 verkocht.
In 1865 deed Beijerinck een voorstel om het zuidelijke deel van de Zuiderzee
droog te leggen door een dijk van Enkhuizen naar Kampen aan te leggen. Op 1
mei 1866 werd hij benoemd tot inspecteur in de 2 e inspectie van Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Bra
bant. Ook in deze functie maakte hij deel uit van
verschillende commissies die zich onder andere be
zighielden met het drinkwater in Den Haag naar aan
leiding van de daar heersende cholera, de afdam
ming van het Sloe en de Oosterschelde.

Deze gedenksteen herinnert aan de naamgever en Reeft
aan in welke periode het Jan Anne Beijerinckgemaal is
geDouwd. De steen is waarschijnlijk geplaatst in 1927,
op dl' plaats van de verbinding tussen de hoge
sl'!/Oorsteen en de ketels binnen.
Foto: Paul Weyling.
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Begin 1870 verzocht Beijerinck om eervol ontslag dat hem, na 52 jaar in dienst
te zijn geweest van Waterstaat, op I april 1870 werd verleend. Jan Anne Bei}
erinck is op dezelfde dag tot Hoofdinspecteurtitulair benoemd. Na een lang
ziekbed overleed hij op 16 maart 1874 te 's-Gravenhage. Zijn echtgenote, He
lena Lydia Roest was al, eveneens te 's-Gravenhage, op 25 december 1868
overleden. Beijerincks werk leverde hem na zijn overlijden in een gedenkschrift
in het dagblad 'Het Vaderland', de eretitel 'Grootste droogmaker van landen'
op.
Paul Weyling.
Bronnen: 'Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek', samengesteld door
PC. Milhuysen en 1. Blok (1911-1937) en 'Vlucht na Victorie', van Bram Oosterwijk.

VAN CAPPELLENHUIS, ONTHOUD DIE NAAM
Na een aantal jaren vol tegenvallers is in april 2006 begonnen met de res
tauratie van de voormalige Van Cappellenstichting, nu Van Cappellenhuis
genaamd. De restauratie van het rijksmonument wordt naar verwachting
eind februari 2007 afgerond. De officiële opening van het uit 1898 stam
mende gebouw, eigendom van een BV waarvan de gemeente Capelle aan
den Ijssel, Bureau Maximum en de Vereniging Oude Kern aandeelhouders
zijn, is voorzien in april 2007.
Het 'Van Cappellenhuis' zal door de BV worden geëxploiteerd als trouwlocatie
en het verhuren van ruimten ten behoeve van kunst en cultuur, een galerie en
kantoren. De aan de Hollandsche IJssel gelegen tuin wordt beschikbaar gesteld
als beeldentuin en zal eveneens worden gebruikt voor culturele en trouwactivi
teiten. De HVC gaat zorgen voor het beheer en openstellen van de oorspronke
lijke regentenkamer, die met financiële steun van de Van Cappellen Stichting
wordt gerestaureerd. Voor het verzorgen van rondleidingen door de regentenka
mer en aangrenzende zolderruimte hebben zich 10 nieuwe vrijwilligers gemeld
waarvoor op 16 november een eerste
overleg- en informa
tiebijeenkomst is ge
houden. Van Cap
pellenhuis, onthoud
die naam!
I

•

Paul Weyling

November 2006.
Het Van Cappellen
huis in de steigers.
Foto:
Joost van Leest.
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KOEIENHUIDEN ALS FUNDERING,.'..
EEN HARDNEKKJ(; MISVERSTANu
"Zijn er in Capelle aan dGIl I.Jssl'1 ook hlliz~1\ op koeienhuiden gebouwd". Deze
vraag werd mij onlangs gesldd door eL~1I h~zo~ker van het museum, die het vol
gende antwoord kreeg: "Ook in ('apdle aall den IJssel, bijvoorbeeld in Schen
kel en aan de Kerklaan. /.ijn hui/.en gehouwd op 'huiden'. Dit heeft echter niets
te maken met koeienhuiden, wals vaak wordt gedacht. Het hardnekkige mis
verstand is terug te voeren op een verbastering van het woord 'huien'. Een
naam die werd gebruikt voor een zogcnaamde 'slietenfundering' en wat betreft
de Nederlandse taal nict vcrwanl is aan 'huiden' maar aan 'heien'. Zo'n slieten
fundering bestaat uit bUJl(kls di<:hl bij elkaar in de grond geslagen stammetjes
van elzenhout, waarbij dc draagkrm:ht wordt verkregen van de bodemdruk en
kleef wordt genoemcl. liet is geen stevige fundering maar sinds de 14e eeuw
zijn er in de slappe, drassige vecngebieden in het westen van Nederland heel
wat huizen op 'huien' gebouwd die het honderden jaren hebben volgehouden
en/of nog steeds volhouden."
Paul Weyling

NOTULEN VAN DE EXTRA ALGEMENE LEDENVER
GADERING WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2006
Aanwezig waren: 42 leden. Afmelding ontvangen van de heren
Campen, PJ.c. Weyling en P. van der Linden.

JJ. van

1. Opening
De voorzitter Anneke van den Bremen opent de vergadering en heet een ieder
van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Bestuursverkiezing
In de algemene ledenvergadering van 29 maart 2006 is het voorstel 'Wijziging
bestuurssamenstelling HVe vastgesteld. Het bestuur was toen reeds begonnen
met het zoeken naar vier kandidaat-bestuursleden voor de in het voorstel om
schreven beleidsterreinen en stelde de vergadering voor om in een volgende,
extra ledenvergadering op 20 september 2006 de nieuwe bestuursleden voor te
stellen en te verkiezen. Het bestuur heeft drie kandidaten bereid gevonden zit
ting te nemen in het bestuur, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid.
Helaas moet worden gemeld dat het beoogde bestuurslid voor Educatie zich
niet beschikbaar heeft gesteld. Buiten de drie door het bestuur voorgestelde
kandidaten hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Voor tot stemming
wordt overgegaan stellen de kandidaat-bestuursleden zich voor: Bram van Boc
hove beoogd voor Technische zaken en Beheer en Beeldbank, Mieke Aarnout
se beoogd voor Collectievorming en -beheer en Joost van Leest beoogd voor de
functie van secretaris en pI'. De voorzitter meldt dat, ondanks het ontbreken van
een bestuurslid Educatie, met succes is gestart met de projecten 'Waterpas',
'Hoogwater' en 'Capelle aan hel Spoor' en dat op de ingeslagen weg wordt
voortgegaan. Het bestuur zoekt in ieder geval nog naar een bestuurslid Educa
tie, het liefst iemand meI een onderwijsachtergrond. De kandidaat-bestuursle
den worden daarna door de vergadering met algemene stemmen gekozen.
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3. Rondvraag
Wim van den Bremen stelt het project Oral History (mondelinge geschiedenis)
aan de orde. Hij hoort graag of er binnen enlof buiten de vereniging vrijwilli
gers zijn, die met dit project aan de slag willen.
Frans van Es geeft de tip dat het boekje 'Oral History: Zegt het voort!' van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland hiervoor een goede handleiding is. Tevens vraagt hij
aandacht voor de website van de HVC, waarop naar zijn oordeel teveel oud
nieuws staat. Joost van Leest antwoordt dat de actualisering van de website op
dit moment de volle aandacht heeft. Hij zal zo spoedig mogelijk hierover met
webmaster Paul van Gink contact leggen om het een en ander aan te passen.
Ger Mulder heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom en spreekt het ver
trouwen in hen uit. In het bijzonder feliciteert hij Anneke van den Bremen om
dat zij het voor elkaar heeft gekregen weer een nieuw bestuur samen te stellen
en geeft haar hiervoor een pluim op de hoed.

4. Sluiting
Na de pauze wordt op feestelijke wijze afscheid genomen van drie scheidende
bestuursleden: Kees van Beusekom (13 jaar bestuurslid), Jaap de Gier (9 jaar
bestuurslid) en Teun Verkaik (13 jaar bestuurslid). De drie worden toegespro
ken door de oud-voorzitters Seno Elhorst en Melle Beugeling, die daarbij her
inneringen ophalen uit de tijd van hun voorzitterschap. Anneke van den Bremen
spreekt, mede namens 2 e voorzitter Paul Weyling die met vakantie is, als huidi
ge voorzitter de drie oud-bestuursleden toe en biedt hun als afscheidscadeau
een pentekening aan van de Ridderkerkse kunstenares Annie van Wingerden
Monen, voorstellende de boerderij 's-Gravenweg 325 en HVC-depot van 1992
tot 2006.
De voorzitter:
Anneke van den Bremen

De secretaris:
Joost van Leest

Pentekening van 's-Cravenweg 325. Tekening: Annie van Wingerden- Manen.

Het terras hU h/'I
taveerne iJinnel/. dl'
vesting van het Slm
Loevesleill .
Foto: Jaap de Gil'l'.
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JAARLIJKSE VIUJWI LLH; EI{SREIS
Donderdag 28 september 2006 /,ijn. als dank voor hun inzet dit jaar, de vrijwil
ligers van de HVC een dagje uit geweest. 's-Morgens werd een bezoek gebracht
aan het Glascentrum Leerdam te Leerdam, waar na de koffie met gebak uitge
breid het proces van glasbl<l/,en kon worden gevolgd. Na de demonstratie,
waarbij de temperat uren hoog opliepen, vertrok de groep naar een etablisse
ment in de omgeving van Leerdam waar tussen de middag een aperitief en de
lunch werd gebruikt. Verzadigd en verkwikt verplaatste het gezelschap zich
daarna naar de uiterwaarden van Maas en Waal, waar vlakbij het dorpje Poede
roijen het bekende 14e eeuwse Slot Loevestein werd bezocht. Na een uitgebrei
de rondleiding, met als centraal punt de beroemde boekenkist van Hugo de
Groot, werd de dag tot genoegen bij stralend weer afgesloten op het terras van
het binnen de vesting gelegen taveerne. Na een welverdiende consumptie reis
de het vermoeide maar tevreden gezelschap af, via een door de ervaren touring
carchauffeur vanwege de files op de A 15 en A27 gekozen toeristische sluiprou
te, naar Capelle waar het rond 18 uur arriveerde.
Paul Weyling

Demonstratie
glasblazen in
Clascentrum
Leerdam.
Foto:
Jaap de Cier.
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DANK
In het afgelopen jaar zijn vier HVC-Nieuwsbrieven verschenen met in
totaal 132 pagina's nieuws, nostalgie en historie, 28 pagina 's meer dan
vorig jaar. Meerdere HVC-Ieden hebben aan de totstandkoming een bij
drage geleverd. Het zijn: Janny van Berkel-Otterspeer, Bram van Bo
chove, Adri den Boer, Wim van den Bremen, Ingrid van den Heuvel,
Ger Mulder, Piet C. Sigmond, Herman Stolk, Ard Swets, José Tielen en
Teun den Toom (t). Jaap de Gier maakte en zocht ook dit jaar naar fo
to's voor de 'nieuwsbrief'. Ook adviseerde hij, net als Mieke Aarnoutse
m.b.t. de Nederlandse taal. De mensen van de Beeldbank en Joost van
Leest zorgden voor een aantal digitale foto's en Eva Obbes verleende
hulp bij het zoeken naar foto's en informatie in het archief van de ge
meente Capelle aan den IJssel. Annet Kool en Arie van Wijngaarden de
den bij iedere uitgave weer met succes hun uiterste best om op tijd een
zo mooi mogelijke HVC-Nieuwsbrief af te leveren. Hartelijk bedankt
allemaal. Ook de vrijwilligers, die de nieuwsbrieven verzendklaar
!'l1aakten en niet te vergeten de vrijwillige bezorgers, die met elkaar dit
par zo'n 1.500,00 aan portokosten bespaarden.
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Pau/ Wey/ing

Prettige feestdagen
en een voorpoedta nieuwjaar

's-Gravenweg 303 in februari 1963. Foto: Jaap de Gier.,
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