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Lijst van bestuursleden en adviseurs
Mevrouw A. V.d. Bremen
voorzitter
010-2849548
PJ.c. Weyling
2e voorzitter/exposities/publicaties 010-4501219
I.M. van Leest
secretaris/pr
010-4586505
Mevrouw A Swets
penningmeester/ledenadm.
010-4506883
facilitairbeheer
A van Bochove
010-4506008
Vacature
collectievorming en -beheer
Vacature
educatie/voorlichting
AM. den Boer
adviseur
0180-314870
C. van Yperen
adviseur
010-4508759
Het Historisch Museum aan de Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne
Beijerinckgemaal, is bereikbaar onder telefoonnummer OIO - 450 00 80
Website: www.hvc-capelle.nl
E-mail: hvc-capelle@hetnet.nl
Gironummer 4395118

Bij de omslag:
Rijksmonument Raadhuisstraat 7 en 9 (circa 1750) beginjaren dertig van de vorige
eeuw. Aquarel: 1. Verheul Dw. Collectie: Gemeentearchief Rotterdam.
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UITNODIGING LEDENVERGADERIN(;
WOENSDAG 28 MAART 2007
Geacht HVC lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 2S maart 2007 in het Historisch Museum,
Bermweg 13. Aanvang 19.30 uur. Het museum is om 19.00 uur open.

- Bestuurslid Collectievorming en -beheer: wegens het overlijden van
bestuurslid Mieke Aarnoutse, 6 februari 2007.
- Bestuurslid Exposities/publicaties/: wegens het tussentijds aftreden op deze
Algemene Ledenvergadering van bestuurslid Paul Weyling.
- Bestuurslid EducatieNoorlichting: reeds bestaande vacature.
Bent u geïnteresseerd in één van deze vacatures dan kunt u contact opne
men met de voorzitter.

9 Activiteiten HVC in 2007 en 200S
Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
Berichten van verhindering.
Verdere mededelingen.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2006
Deze notulen zijn reeds gepubliceerd in de BVC Nieuwsbrief zomer 2006,
pagina 61. Verder is een beperkt aantal exemplaren ter vergadering
beschikbaar.

4 Notulen extra Algemene Ledenvergadering d.d. 20 september 2006
Deze notulen zijn reeds gepubliceerd in de BVC Nieuwsbrief winter 2006,
pagina 129. Verder is een beperkt aantal exemplaren ter vergadering
beschikbaar.

5 De HVC in het jaar 2006
Zie deze BVC Nieuwsbrief pagina 5

6 Financieel verslag 2006 / begroting 200S
Zie deze BVC Nieuwsbrief pagina 12

7 Verslag kascontrolecommissie 2006
en benoeming kascontrolecommissie 2007
S Bestuursverkiezing
Woensdag 20 september 2006 zijn op de extra Algemene Ll:dl'lIvl:l'gadering
drie nieuwe bestuursleden gekozen - Mieke Aarnoutse, BralIl vall Ilochove
en Joost van Leest - op basis van het voorstel 'Wijzigillg IK-slllllrsS,II11en
stelling BVe', vastgesteld op de Algemene Ledenwrgalil'lllIg vall 29 maart
2006. Vervolgens heeft het bestuur een rooster vall al'lrt'dl'lI vlIslgl:sleid. Op
basis van dit rooster zijn de volgende bestuurslt-dl'll 1lllll'ih'lId l'oll direct her
kiesbaar. Aftredend en herkiesbaar zijn: de IWH'I) JOII/ll VIlII I ,l'{'sl (secreta
ris/pI') en Bram van Bochove (facilitairbdll'l'r), 'I'1'1'1'1I1'll1llllllil!l'1l worden
verzocht zich voor aanvang van de vergall{'rilll~. "11 dl' ''''I 11'1:11 11> Ie melden.
Bestuursleden hebben een zittingspl~rio(h' V;1l1 dlll' PUil
Daarnaast zijn er momenteel

De BVC heeft de laatste 2 jaar een aantal nieuwe projecten ontwikkeld. Het
bestuur wil u graag bij de ontwikkelingen betrekken en hierover informe
ren middels een korte presentatie. Achtereenvolgens komen aan bod:
Educatie: het project Waterpas voor basisschoolleerlingen in groep 5/6.
Collectievorming en -beheer: het Beeldbankproject.
Oral History (gesproken geschiedenis): een nieuw project.
De Kennisbank: een nieuw project.
Voor deze activiteiten zoeken wij geïnteresseerde vrijwilligers. Dat geldt
evenzo voor:
Redactie BVC-Nieuwsbrief.
Rondleiders in het museum en het Jan Anne Beijerinckgemaal
(voor de zaterdagmiddag).
Coördinator activiteiten/expositie oude Algemene Begraafplaats Capelle
West.

10 Rondvraag
11 Sluiting
Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje meer informatie over de verschillende projecten te verkrijgen en/of
ideeen uit te wisselen.
De voorzitter:
Anneke van den Bremen

De secretaris:
Joost van Leest

DRINGEND GEZOCHT:
REDACTIE VOOR DE HVC-NIEUWSBRIEF
Paul Weyling heeft het bestuur laten weten te stoppen met de redactie van de
HVC-Nieuwsbrief. De nieuwsbrief die nu voor u ligt is zijn laatste. Omdat de
redactie alleen bestaat uit Paul, betekent dit, dat er geen redactie meer is. En
geen redactie betekent: GEEN BVC-NIEUWSBRIEF. Dat vindt het bestuur
heel vervelend, maar zij ziet geen kans deze klus 'nog even erbij te doen'.
Daarom een oproep aan alle leden: "geeft u op voor de redactie". Eventueel
voor een tijdelijke periode. Uw reactie zien we graag tegemoet.

Anneke van den Bremen
voorzitter

dri~ \I;I('illlll,",:

HVC NIOllwll1 11 1,,1 VIII 11111I11 .'illllllll\J1111l '
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JAARVERSLAG, DE HVC IN HET JAAR 2006
IN MEMORIAM
MIEKE AARNOUTSE
1939-2007

Bestuur

Dinsdag 6 februari 2007 overleed, voor ons allen toch
nog onverwacht snel, bestuurslid Mieke Aarnoutse in
de leeftijd van 67 jaar.
Eind 200S meldde Mieke zich als vrijwilliger. Met name
Mieke Aarnoutse
het werken in het archief van de vereniging sprak haar Foto Jaap de Gier.
aan. Er waren toen al de eerste plannen gemaakt voor het
leegruimen van het depot aan de 's-Gravenweg 32S en het maken van een
nieuw depot in het Historisch Museum. Dat moest opnieuw worden ingericht
en verder zou het kaartmateriaal in beeld moeten worelen gebracht. Mieke
volgde een cursus van het Erfgoedhuis hiervoor en deed in afwachting van de
verhuizing van het depot naar het Museum allerlei andere klussen. Dat bçviel
haar zo goed dat ze besloot zich kandidaat te stellen als bestuurslid
Collectievorming en - beheer. Woensdag 20 september 2006 werd ze als
bestuurslid gekozen. Helaas begon ze in november wat klachten over de
gezondheid te krijgen. Maar toen had ze nog de hoop en verwachting dat ze
met een juiste medicatie 'nog heel oud zou kunnen worden'. Helaas bleken de
klachten een veel ernstiger oorzaak te hebben dan zij en wij toen konden ver
moeden. Begin 2007 bleek dat Mieke ongeneeslijk ziek was. Zaterdag 10
februari 2007 is Mieke gecremeerd.
Mieke was iemand van weinig woorden, maar ze was uitermate betrokken bij
het wel en wee van de HVe. Ze voelde zich er thuis en had graag mede gestal
te gegeven aan de nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging. Helaas
heeft dat niet zo mogen zijn.
Anneke van den Bremen
voorzitter

BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN AANGEVULD
Capelle aan den IJssel kent sinds 200S drie beschermde dorpsgezichten:
Dorpsstraat-Kerklaan, de Oude Plaats en de Kleine Zeeheldçnllllllrl, Inet in elk
dorpsgezicht de eigen karakteristieke rijks- en/of gemeentclllolllJllH:lIlen. Op 23
januari 2007 is door burgemeester en wethouders van ("'1ll'lIc aan den IJssel
besloten de eerste twee genoemde dorpsgezichten te wrgro\t'JI. I k,1 dorpsgezicht
Dorpsstraat-Kerklaan is uitgebreid met een gebied waarin dl' pandçn aan de
Dorpsstraat 120, 122, 136,138,134,140,142, 142a, 1,'/·1. 1·ICI, I·'IK, ISO, IS4en
IS6 zijn gelegen. Het gaat hier in hoofdzaak 011\ lll'dcllll'Pllit'IIl!l' panden en de
onderlinge samenhang. Het dorpsgezicht Ou~h' Plailh Wllldl lIillJ,l'l>reid met het
perceel waarop het gemaal Dorpsstraat 9 slaal. I lOl' 1111 1\1 1'1I1i1l1'. wrgt voor een
betere bescherming van het S.G.A. DOOJ'l'nl11)'·'pl:IIJI',ol'lI 1'11 Ik aangrenzende
beeldbepalende panden.
/'111/1 Weyling
HVC NIOllwllhrlt,1 vlIllljllili .'11111 (lIIUIl 11 1 ,I

In het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel hebben zich
in 2006, zowel qua structuur als samenstelling, een aantal wijzigingen voorge
daan. Een en ander op basis van het voorstel 'Wijziging bestuurssamenstelling
BYe', vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2006, waar
in de verantwoordelijkheden en beleidsterreinen zijn vastgelegd. In dezelfde
vergadering zijn de aftredende bestuursleden Anna Swets en Paul Weyling her
kozen voor een periode van 3 jaar. Tevens is Anneke van den Bremen benoemd
tot voorzitter. Teun Verkaik was aftredend en niet meer herkiesbaar.
Woensdag 20 september zijn in de extra Algemene Ledenvergadering drie nieu
we bestuursleden gekozen: Mieke Aamoutse voor Collectievorming en -beheer,
Bram van Bochove voor Facilitairbeheer en Joost van Leest als secretaris en
voor pl'. De bestuursleden Kees van Beusekom en Jaap de Gier zijn in dezelfde
vergadering afgetreden. Na afloop van de vergadering werd op feestelijke wijze
afscheid genomen van de drie in 2006 afscheid nemende bestuursleden. Kees
van Beusekom diende de HVC 13 jaar als bestuurslid, Jaap de Gier 9 jaar en
Teun Verkaik 13 jaar.

De samenstelling van bestuur per 31 december 2006:
Anneke van den Bremen voorzitter/algemene zaken
Joost van Leest
secretaris/pI'
Anna Swets
penningmeester/ledenadministratie
Paul Weyling
2e voorzitter/exposities/publicaties
Mieke Aamoutse
collectievorming en -beheer
Bram van Bochove
facilitairbeheer
Vacature
educatie/voorlichting
Het bestuur heeft in 2006 maandelijks vergaderd. Drie extra vergaderingen wer
den gewijd aan het maken van het beleidsplan HVC 2006-2007.

Leden en vrijwilligers

I

Op 31 december 2006 bedroeg het aan
tal leden 393. Vergeleken met de stand
per 31 december 200S zijn er 16 nieu
we leden bijgekomen. Voorwaar een
goed resultaat.
De HVC heeft in 2006 kunnen
beschikken over SO vrijwilligers. Als
dank voor de bewezen diensten is hun
door het bestuur op 28 september 2006
een excursiedag aangeboden, waarbij
het Glascentrum Leerdam te Leerdam
en het Slot Loevestein te Poederoijen
werden bezocht.

HVC-vrijwilligers op de toegangsbrug tol
her Glascenu'um Leerdam te Leerdam.
Foro: Jaap de Gier.

Exposities
Verdwenen Scheepshellingen
In het Historische Museum aan de Bermweg 13 is nog tot en met zaterdag 22
april 2006 de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' te zien geweest. De expo
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sitie en de uitgave van het bijbehorende boek
mogen een succes worden genoemd. Het aantal
bezoekers in 2006 bedroeg 519, waarmee het totaal
van de expositie, die op 21 mei 2005 werd geopend,
op 1350 bezoekers kwam. Het boek 'Verdwenen
Scheepshellingen. Ruim drie eeuwen scheepsbouw
in Capelle aan den IJssel', oplage 1056 stuks,
geschreven door Gel' Mulder en Paul Weyling, was
ruim voor het einde van de expositie volledig uit
verkocht en is inmiddels collectors item.

I Verdwenen SCheepshellingen
,,,I,,, I h·"",·,.•.""",bouw", (,p.II",,,d.. /),,.1

Capelle aan het Spoor
Onder grote belangstelling is op zaterdag 3 juni
2006 de expositie 'Capelle aan het Spoor' geopend
door Hans Jacobs, wethouder Kunst en Cultuur van
de gemeente Capelle aan den IJssel. De expositie,
die vooral het verhaal vertelt van de voormalige spoorlijn Rotterdam-Gouda
(1855-1953), is samengesteld door Joost van Leest en Paul Weyling, in samen
werking met Nico Booij van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden
in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) en Kees de Rooij van de Stichting
Doorreis. Blikvanger is de fraaie, gedetailleerde maquette van het oude, verdwe
nen Capelse station (1915-1964) aan de Kerklaan, vervaardigd door Martin van
Holst. Bram van Bochove, Cees Hartmans, Arie Heuvelman, Arie Vliegenthart
en Cees van Yperen droegen een belangrijk steentje bij aan de inrichting van de
expositie. De expositie, die nog tot en met 18 augustus 2007 is te bekijken, is
een succes en heeft 796 bezoekers in 2006 getrokken.
Het Historisch Museum is in 2006 iedere zaterdag van 13 tot 16 uur opengesteld
geweest, behalve de vijf zaterdagen in de periode tussen 22 april en 2 juni toen
het museum was gesloten in verband met de bouw van een depotruimte en het
wisselen van expositie. Op de Landelijke Museumdag (8 april) en Open
Monumentendag (9 september) kon het museum tussen 10 en 16 uur worden
bezocht. Gedurende de openstellingen zijn steeds twee vrijwilligers aanwezig
geweest om bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Het team bestond uit:
Kees van Beusekom, Bram van Bochove, Hans Bolkestein, Koos Bouman,
Anneke van den Bremen Aad de Bruijn, Alie Buijs,
1#=.
Jaap de Gier, Liesbeth Koster, Maaike van
--7ill Lienden, Els Lipjes, Henk van der Marel, Gel'
Mulder, Arie Nobel, Corrie Soek, Simon Paul,
Anna Swets, Teun Verkaik, Corrit~ Vl~rmaat en Paul
Weyling.
Het aantal bezoekers aan het Ili,~toris<.:h museum in
2006 bedroeg in totaal 131 ~. ( I:!()~ in 2()()~)

I

Dief- en Duifhuisjt,
In 2006 is in het Did l'n I Ili""II.~.il' geen exposi
tie ingericht.. I Iel hl'.~11111I hwl'l hiertoe moeten
besluiten OInclat als /',l"vol/,. VIIII 1:IIJ1',dllrig en groot
schalige houwal'livih·itl'lI
in het IVEC/
Rozenburcht)'ghil'd hrt Illl'l "11 I lllilllllisje niet of
moeilijk h(l'l'i~\lilill' i~;
HVC

Nieuw~bliuJ Vll(\Ijllili

:'1111/1111\11111111

Open Monumentendag 2006
Zaterdag 9 september 2006 werd
keer
voor de
20 e
Open
Monumentendag (OMD) georga
niseerd. Vanwege dit 20-jarig jubi
leum is door de landelijke OMD
organisatie gekozen voor het
thema 'Feest'. In Capelle aan den
IJssel stond OMD in het teken van
'Feest in de drie beschermde
dorpsgezichten':
Dorpsstraat
Kerklaan, de Oude Plaats en de
Kleine Zeeheldenbuurt. Het Nut Uitreiking Capelse Monumentenprijs 2005 in
Capelle organiseerde op dezelfde
de De Ruyterstraat Open Monumentendag
dag in de oude dorpskern voor de
2006. Foto: A.P. de Klerk.
36 keer de Capelse Kunstmarkt
en op het Stadsplein werd voor de 7 e maal de CultuurMarkt gehouden. De geza
menlijke opening van de drie evenementen vond plaats in het S.G.A.
Doorenbosplantsoen aan de Plantsoenstraat in het beschermd dorpsgezicht de
Oude Plaats. Joke van Doorne, burgemeester van Capelle aan den IJssel, gaf
daar vanuit een traditionele muziektent het startsein voor de dag vol cultuur,
kunst en opengesteld cultureel erfgoed. Aan het programma werkten mee
muziekvereniging 'Eendracht Maakt Macht', de kinderkoren van Basisschool
'De Fontein' en de Capelse Muziekschool, versterkt met leerlingen van
Basisschool 'De Tweemaster'. Het Historisch Museum, het gemaal Jan Anne
Beijerinck, de Dorpskerk, de rondvaarten op de Hollandsche IJssel met drie his
torische schepen en de drie beschermde dorpsgezichten mochten zich gezamen
lijk verheugen op een bezoekersaantal dat ligt tussen de 2500 en 3000. De HVC
kan terugkijken op een geslaagde OMD, die voor een groot deel werd ingevuld
door buurtvereniging Plantsoen-De Oude Plaats en de buurtgroep van 'De
Kleine Zeeheldenbuurt. Beiden organiseerden een geweldig 'Feest' in hun
beschermd dorpsgezicht. Verder werd op OMD in de Kleine Zeeheldenbuurt
door Hans Jacobs, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Capelle aan
den IJssel, aan mevrouw Arian de Klerk-Vuijk uit Middelburg de Capelse
Monumentenprijs 2005 uitgereikt. Mevrouw de Klerk Vuijk ontving de prijs, die
voor het eerst werd toegekend, voor haar inspanningen die hebben geleid tot het
opknappen van vier oude grafbedekkingen van haar familie op de oude
Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat. OMD werd georganiseerd
door de HVC-werkgroep, bestaande uit Anneke van den Bremen, Jaap de Gier
en Paul Weyling. De informatiestands van de HVC in de oude dorpskern, het
Stadsplein en de Oude Plaats werden bemenst door Mieke Aamoutse, Bram van
Bochove, Hans Bolkestein, Anneke van den Bremen, Alie Buijs, José Klaassen
en Henk van der Marel.
Beeldbank
In 2006 is door de vrijwilligers van de Beeldbank - Bram van Bochove, Anneke
van den Bremen, Eewoud Geneugelijk, Arie de Graaff, Cees Hartmans, Hans
Heere, Mariëlle Post en Arie Vliegenthart - hard gewerkt aan het beschrijven en
scannen van foto's. Op vrijdag 22 september 2006 was het zover dat de eerste
100 foto's uit de collectie van de HVC via de online beeldcatalogus van het
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Gemeentearchief Rotterdam (GAR) op Internet konden worden gezet. Eind
2006 was het aantal foto's dat op website van het GAR konden worden opge
zocht, bekeken en besteld opgelopen tot 400. Naast de genoemde werkzaamhe
den hebben de vrijwilligers van de Beeldbank zich in 2006 onder andere bezig
gehouden met het maken van een diapresentatie voor de in 2007 te openen
regentenkamer in het Van Cappellenhuis en het bewerken en afdrukken van
foto's voor de expositie 'Capelle aan het Spoor'.

Depot
De HVC moest in 2006 haar depot aan de
's-Gravenweg 325 verlaten, dit vanwege de ver
koop van de boerderij die eigendom is van de
gemeente Capelle aan den IJssel. Vervangende
depotruimte is tussen eind april en begin juni
gerealiseerd in het Historisch Museum en ook
gevonden op de zolder van het Dief- en
Duifhuisje. Beide ruimten waren echter niet
groot genoeg om de hele collectie op te slaan. Daarom is door bestuur en vrij
willigers al in 2005 kritisch gekeken, een tijdrovend en secuur karwei, naar de
collectie en besloten om alleen die zaken te bewaren die een relatie hebben met
Capelle. De waardevolle zaken die geen relatie met Capelle hebben zijn in
januari 2006 geschonken aan de Oudheidkamers van Nieuwerkerk aan den
IJssel en Charlois en het Streekmuseum De Crimpenerhof in Krimpen aan den
IJssel. Wat rest is verkocht tijdens een voor de leden gehouden 'boeldag' op
zaterdag 21 januari 2006. Hierna ontstond een volume dat in de nieuwe depot
ruimte in het Historisch Museum en op de zolder van het Dief- en Duifhuisje
kon worden bewaard. De opbrengst van de 'boeldag' is geïnvesteerd in de voor
zieningen die nodig waren voor het realiseren van de depotruimte in het muse
um, die begin juni gereedkwam. Op maandag 21 augustus 2006 is in een infor
meel samenzijn met alle huidige en oud-vrijwilligers van het depot afscheid
genomen van 's-Gravenweg 325. Velen vrijwilligers waren bij deze omvangrij
ke operatie betrokken: Bram van Bochove, Hans Bongers, Anneke van den
Bremen, Eewoud Geneugelijk, Cees Hartmans, Arie Heuvelman, Ernst Koster,
Cor van Maanen, Ger Mulder, Anna Swets, Teun Verkaik, Arie Vliegenthart,
Johan en Aletta Witkam, Paul Weyling en Cees van Yperen.
Depothouder Teun Verkaik, kreeg voorafgaand aan de opening van de expositie
'Capelle aan het Spoor' op 3 juni 2006, uit handen van Hans Jacobs, het 'Capels
Compliment' uitgereikt. Met de uitreiking van dit 'Capels Compliment', een
beeldje ontworpen door de Capelse kunstenares Heleanne vall Andel, sprak het
college van burgemeester en wethouders zijn waardering uil voor de wijze waar
op Teun dertien jaar lang vrijwillig zijn werk als hcstlHlrslid-d(:rothouder heeft
uitgevoerd.

Educatie voor scholen
In 2006 is door de HVC aan het onderdeel I':duc;ltil' UllTI' Vil rI 11 gegeven. Dit
door middel van de CuJtuurWijzer, een progr:ullilla waarilll'lilllll'\'.I(' instellingen
zoals de HVC hun activiteiten aan basisschol('11 ill ('apl'ill' ailll dl'l! IJssel aan
bieden. In het kader van de CultuurWij7.cr Zijll ill Iliaill'l ('11 ilpril van 2006 in het
Historisch Museum zes groepen 5 en 6 op IW/lwl, I'I'W''I'~I "11 hl:hhen kennis
HVC Nieuwsbrlol vond'lill ;'001 1'111111,11/1

genomen van het ontstaan van veen, dijken, windmolens en gemalen in Capelle
en omgeving door middel van het project 'Waterpas'. In de maanden september
tot en met november 2006 zijn 14 groepen op bezoek geweest voor 'Waterpas'.
De leiding van de groepen beoordeelde het gebodene met de waardering gemid
deld van 'goed tot zeer goed'. De werkgroep Educatie is in 2006 zes keer bij
elkaar gekomen. Aan de orde zijn geweest: evaluatie 'Waterpas', nieuw project
'Hoogwater', formulering beleidsuitgangspunten educatie en programma van
eisen voor het houten gebouwtje achter het gemaal dat geschikt moet worden
gemaakt voor het geven van lessen, lezingen en ontvangsten. Aan de werkgroep
educatie namen in 2006 de volgende vrijwilligers deel: Anneke van den Bremen,
Wim van den Bremen, Aart-Jan Damsteeg, Eewoud Geneugelijk, Gert
Groenendijk, Cees Hartmans, Joost van Leest, Tom Mulder, Arie Nobel, José
Tielen en Irja Verweijen.

Klussenteam
Sinds september 2006 beschikt de HYC over een 'klussenteam' dat bestaat uit
Arie Heuvelman en Cees van Yperen. Beiden verzorgden niet alleen het groen
op en rond het museumplein maar ook kleine reparaties aan en restauratie van
oude voorwerpen en alles wat verder hun ter reparatie werd aangeboden.

Nieuwsbrief
In 2006 zijn onder redactie van Paul Weyling vier HVC-Nieuwsbrieven versche
nen met in totaal 132 pagina's verenigingsnieuws, interviews, nostalgie en his
torie. Achtentwintig pagina's meer dan in 2005. Ook in 2006 werden de nieuws
brieven weer door vrijwilligers verzendklaar gemaakt en bij de leden in Capelle
aan den IJssel thuis bezorgd.

Algemene Begraafplaats Nijverheidstraat
In 2006 is door Simon Paul en Paul Weyling met enige regelmaat overleg
gevoerd met de gemeente Capelle aan den IJssel over de oude Algemene
Begraafplaats. De gemeente bouwt bij de ingang van de begraafplaats, die op de
gemeentelijke monumentenlijst staat, een eenvoudige, kleine aula. De HVC en
de Kunstkring Capelle zijn door de gemeente gevraagd hier samen een exposi
tie in te richten die iets te maken heeft met het thema leven en dood. Simon Paul
heeft zich in het verslagjaar beziggehouden met de voorbereidingen van een
inventarisatie en registratie van alle graven en overledenen, die op de 100 jaar
oude begraafplaats ter aarde zijn besteld.

Regentenkamer Van Cappellenhuis
In april 2006 is gestart met de restauratie van het Van Cappellenhuis, de voor
malige Van Cappellenstichting. De HVC heeft geadviseerd over de restauratie
van de regentenkamer en is gevraagd na de heropening van het gebouw in 2007
er zorg voor te dragen dat deze in originele staat teruggebrachte ruimte eenmaal
per maand voor publiek wordt opengesteld. Op de CultuurMarkt en Open
Monumentendag is actief aan het werven van vrijwilligers gedaan die rondlei
dingen in de regentenkamer moeten gaan verzorgen. Met succes, een groep van
11 vrijwilligers is inmiddels in november 2006 voor het eerst bij elkaar geweest.
De werkgroep Regentenkamer bestaat uit: Hans Bênard, Aartje Bernhart, Lia
van Bochove, Anneke van den Bremen, Alie Buys, Greetje Engelen, Beatrice
van Hoeve, Willem Klaassen, Joost van Leest, Tineke Slijp, Anna Swets,
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Marijke van Vliet, Riet Vuik en Henny Weggeman. In het kader van de advise
ring m.b.t. de regentenkamer hebben een aantal leden van de HVC aan een vier
tal vergaderinglbijeenkomsten deelgenomen.

Andere doorlopende activiteiten in 2006 zijn geweest:
Deelname bestuursleden HVC aan:
- Klankbordgroep Hollandsche IJssel (Paul Weyling).
Monumentencommissie Capelle aan den IJssel (Paul Weyling).
- Bestuur Stichting Beijerinckgemaal (tot en met mei 2006, Paul Weyling).
Klankbordgroep Middel watering-WestllVEC-terrein (Anna Swets).
- Cultureel Netwerk Capelle aan den IJssel
(Anneke van den Bremen en Joost van Leest).
- Deelnemersraad Stichting Cultuur en Evenementen Capelle (SCEC)
(Anneke van den Bremen).
- CultuurWijzer (Anneke van den Bremen en Joost van Leest).

Overige (meest eenmalige) activiteiten
Januari:
- Nieuwjaarsreceptie HVC in het Historisch Museum.
Februari:
- Rondleiden mensen Nationaal Contact Monumenten.
April:
- Informatieavond m.b.t. restauratie Van Cappellenhuis, Dorpsstraat J64
- 35-jarig bestaan Chinees Specialiteitenrestaurant China aan het Slotplein;
Paul Weyling heeft namens de HVC de geschiedenis van het restaurant
beschreven. In plaats van bloemen en cadeaus vroeg de familie Cheng haar
genodigden een gift aan de HVC over te maken. Het geschonken bedrag zal
worden besteedt aan educatie.
- Onthulling gerestaureerde gevelsteen Dorpskerk. Paul Weyling houdt een
korte lezing over de geschiedenis van de kerk.
Mei:
- Onthulling vierde plaquette op 'De Dukdalf' aan de Groenedijk, een initia
tief van de '3 Oktober Vereeniging Leiden'. Paul Wey ling heeft historische
informatie verzorgd.
Juli:
- Bezoek Rotary Capelle i. v.m. expositie 'Capelle aan het Spoor'. Rondleiding
Joost van Leest en Paul Weyling.
September:
- Vrijwilligersmiddag GAR
November:
- Bijeenkomst met mantelzorgers NederlandsdIe Patil!ntl:1l Vereniging. Joost
van Leest leest voor uit Capelse Historie.
- Dag van de mantelzorg in het Historisch Museulll. ROlldkiding door Joost
van Leest en Paul Weyling.
- Workshop Vereniging en Recht
Overleg met de Stichting Beijerinckgemaal
December
- Ontvangst VVD afdeling Capelle in her Ilis\oris<'!1 MIl~I·lllll.
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150 JAAR GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM
In 2007 bestaat het Gemeentearchief Rotterdam
150 jaar. Reden om eens flink uit te pakken en te
laten zien wat het archief allemaal in huis heeft.
En dat is veel, heel erg veel.
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In het jubileumjaar zal het Gemeentearchief
~~
Rotterdam (GAR) een groot deel van zijn collectie
<0
~~bt::::t
het hele jaar op verrassende wijze presenteren, zowel
OZ'LS~\
binnen als buiten de muren van het archief aan de Hofdijk. Dit betekent dat de
reguliere publicaties, tentoonstellingen, historische cafés en presentaties een
feestelijk tintje krijgen, maar dat daarnaast ook vernieuwende invalshoeken
worden gekozen om het materiaal te kunnen presenteren. Belangrijk uitgangs
punt daarbij is het betrekken van zoveel mogelijk Rotterdammers, organisaties
en onderwijsinstellingen in de stad, zodat alle jubileumactiviteiten met zoveel
mogelijk mensen gevierd kunnen worden. Met de verschillende activiteiten die
in 2007 staan gepland richt het Gemeentearchief zich op verschillende doelgroe
pen.
In het Gemeentearchief Rotterdam is een schat aan historisch materiaal te vin
den over Rotterdam. Denk alleen al aan al die tienduizenden foto's, films en
muziekfragmenten, maar ook aan de archieven van Rotterdam en omliggende
gemeenten zoals Albrandswaard (Poortugaal en Rhoon), Lansingerland
(Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs), Capelle aan den IJssel en
Ridderkerk. De doop-, trouw- en begraafboeken, zijn onmisbaar voor stam
boomonderzoek. Een groot deel is opgenomen in de Digitale Stamboom.
Niet alleen wordt speuren in het verleden steeds makkelijker, het wordt vooral
steeds leuker. Dat het Gemeentearchief Rotterdam in 2007 gaat uitpakken met
'150 jaar Schat van de Stad' staat vast. Een van de vele jubileumactiviteiten is
de speciale online fototentoonstelling: 'Regio in Beeld'. Deze online expositie
is een bijzondere samenwerking met de historische verenigingen van
Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Voor meer
informatie over alle jubileumactiviteiten, kunt u terecht op de website van het
GAR (www.gemeentearchief.rotterdam.nl). waar u zich ook kunt aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief.

WIE HELPT?
De regentenkamer in het Van Cappellenhuis, de voormalige Van
Cappellenstichting, geeft toegang tot de achtergelegen zolderruimte. Deze
ruimte diende, tot de functie van oude mannen- en vrouwenhuis werd opgehe
ven, als bewaarplaats voor linnengoed en stof waarvan kleding werd gemaakt.
De HVC wil graag de bewaarplaats weer zoveel als mogelijk in oorspronke
lijke staat terugbrengen. Echter het benodigde linnengoed en kledingstof uit de
tijd van de 'weldadige' stichting ontbreekt. Wie helpt? Reacties graag aan
Anna Swets, telefoon 010-4506008.
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Toelichting bij de balans:

Financieel verslag over het jaar 2006
Balans per 31.12.2006
Bezittingen

2005

Kas
ABN-bank
Girorekening
Girorenterek.
Voorr.boeken

519,32
7468,52
1919,73
14087,65
754,00

Kruisposten
Totaal

24749,22

2006 Schulden
2005
2006
Eigen vennogen
10674,13 10674,13
Res. publicaties
5000,00 7350,96
47,73 Res. exposities
3000,00 3000,00
7573.08 Res. ond/inr.musea 3000,00 2500,00
3183,39 Res.collectiebeheer 1000,00 1000,00
17192.34 Res. computer/soft.
500,00 1000,00
358,75 Res.afbr.Verd.Sch.
500,00
Res. energiek. VS
1000,00
500,00
2470,00
Res. educatie
75,09
139,80 Kruisposten
24749,22 28495,09
28495,09 Totaal

Resultatenrekening per 31.12.2006
Uitgaven
Onkosten museum
Huur
Telefoon/internet
Gas/elektra/water
Verzekering
Alann
Consumpties
Onkosten depot
Cursussen
Bestuurslkantoorkosten
Vakbladen/lidmaatsch.
Organisatiekosten
Collectie beheer
Expositielboek VS
Onk. Monumentendag
Nieuwsbrieven
Afname boekenvoorraad
Reserveringen
Onkosten vrijwilligers
Inkoop boeken
Educatie uitgaven
Totaal

3170,30
3650,00
682,92
3882,31
1072,74
829,73
797,76
245,54
225,00
951,17
168,62
910,32
1041,69
1585,50
2308,66
2524,02
395,25
3820,96
2005,64
978,73
714,27
€ 31961,13

Inkomsten
Verkoop boeken
Verkoop voorwerpen
Subsidie gemeente
Stimuleringsbijdr.vrijw.
Verg. Monumentendag
Giften
Ontvangen rente
Sponsors
Educatie inkomsten
Contributie
Overige inkomsten

3288,85
2986,95
10690,00
1966,25
2308,66
3449,42
209,25
1000,00
1135,00
4874,75
52,00

- De reservering in 2006 voor de opslagruimte in het museum is opgemaakt.
- De reservering van € 2500,00 is voor onvoorzien onderhoud in het museum.
- Voor collectiebeheer moet nog zuurvrijmateriaal aangeschaft worden.
- Een gift van chineesrestaurant China is gereserveerd voor educatie
- Kruisposten: Vooruit betaald: voorschot van Bochove
€ 100,00
alannbijdrage 2007
542,35
€ 642,35
502,55
Nog te betalen: Nieuwsbrief winter 2006
Totaal
€ 139,80
Toelichting bij de resultatenrekening:
- Het grootste gedeelte van het positiefsaldo van € 3820,96 is toegevoegd aan de
reservering publicaties voor de uitgave van het boerderijenboek.
Begroting voor 2008
Inkomsten
Subs. Gemeente
Contributie
Gem. stim.vrijw.
Educatie
rc;ften
Subtotaal
Verg. Monum.dag
Boekverkoop
Rente
Sponsoren
Onttrekking eigen
vennogen

2007
10825
4600
2200

2008 Uitgaven

1250

2100
450
200

2007
3650
1000
3500
1000
1500
100
2000
500

3000

2200
500
650
500
Subtotaal

Totaal
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€ 31961,13

Negatief saldo
Totaal

87)
22500

Monumentendag
Inkoop boeken
Boerderijenboek
45150 Totaal
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2100
300
22500

2008
4000
1500
5000
1200
2000
100
3000
1000
1000
1000
250
3000
1000
1000
2500
1000
1100
900
30550
2300
300
12000
45150

DE ROZENBURCHT
HET 'VLAGGENSCHIP VAN CAPELLE', GESLOOPT
Het verzorgingshuis 'De Rozenburcht' aan de Rozenburcht is in de zomer
en het najaar van 2006 gesloopt, om plaats te maken voor een nieuw,
modern woonzorgcomplex dat naar verwachting in 2008 of 2009 in
gebruik zal worden genomen. De bewoners hebben het dan bijna 50 jaar
oude verzorgingshuis, ook wel rusthuis of bejaardenhuis genoemd, begin
maart 2006 verlaten. Ze zijn tot de nieuwbouw klaar is gehuisvest in een
noodgebouw op een terrein aan het Hollandsch Diep in Oostgaarde, direct
ten noorden van het Winkelcentrum De Terp. De oude 'De Rozenburcht' ,
bij de officiële opening in 1956 trots het 'Vlaggenschip van Capelle'
genoemd, was niet meer van deze tijd.
De Rozenburcht
Voor de Tweede Wereldoorlog is ouderenhuisvesting in Nederland voornamelijk
een zaak van particulier initiatief. Zo ook in Capelle aan den IJssel waar de Van
Cappellen Stichting van juni 1898 tot oktober 1973 kosteloos onderdak en ver
zorging biedt aan 'zeven oude mannen en zeven oude vrouwen' in de Van
Cappellenstichting, het oude mannen- en vrouwenhuis aan de Dorpsstraat 164,
nu bekend als het 'Van Cappellenhuis'. Het zal nog tot 1 maart 1950 duren eer
de gemeente Capelle aan den IJssel aandacht krijgt voor ouderenhuisvesting.
Initiatieven hiervoor komen vooral van burgemeester lacob van Dijk en uit soci
aal-democratische hoek. Ter oriëntatie wordt door de burgemeester, raadsleden
en ambtenaren van de gemeentelijke instelling voor maatschappelijke zorg een
bezoek gebracht aan een verzorgingshuis in Raalte, later gevolgd door bezoeken
aan complexen in Gouda, Leidschendam en Sommeisdijk. De gemeente kiest
daarna voor het zogenaamde 'allroundsysteem', een verzorgingshuis omgeven
door bejaardenwoningen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de zoge
naamde 'opschuivingsmogelijkheid'. Ook kunnen de bewoners van de bejaar
denwoningen bij ziekte een beroep doen op de faciliteiten die het verzorgings
huis biedt en morele steun van het personeel ontvangen. Aldus de gemeente, die
als locatie voor het verzorgingshuis en de 80 bejaardenwoningen het oog laat
vallen op het 'aardappelland' (zo noemde men een volkstuinencomplex toen) bij

Westzijde 'De
Rozenburcht' op
de dag van de
officiële opening
maandag 2 juli
1956.
Foto: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.

het Dief- en Duifhuisje, ten westen van de 'Nieuwe Stoep', de afrit naar de hui
dige Slotlaan, die op dat moment nog moet worden aangelegd. Daarnaast reser
veert de gemeente alvast een stuk grond om in later stadium het plan uit te brei
den met nog eens 60 bejaardenwoningen, waarna het totale complex uiteindelijk
zal gaan bestaan uit een verzorgingshuis dat 75 bedden telt en 140 bejaardenwo
ningen. Die 60 extra woningen zijn er echter nooit gekomen, het bleven er 80.
In de jaren zestig worden namelijk door Woningbouwvereniging Volksbelang op
de gereserveerde grond 68 eengezinswoningen gebouwd, woningen die nog
steeds aan de huidige Constantijn Huygensstraat en P.e. Hooftstraat staan.
Maandag 6 juli 1953 wordt door het gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel
een 'Stichting tot het beheren en exploiteren van een rust- en verpleeghuis en
van woningen voor bejaarden' opgericht: de 'Stichting Zorg voor Bejaarden. Het
bestuur bestaande uit de dames A Leusink, 1. van Steenis en B. van de Werf,
de heren e.W. de Groot, M. Hekel (secretaris), 1. Schouten, dominee B. Baks,
dokter AH.e. van Senus en A van de Zwaai, gaat onder leiding van de gedre
ven voorzitter en burgemeester Van Dijk voortvarend aan de slag. Toch zal het
nog anderhalf jaar duren eer met de bouw van het verzorgingshuis, waarvoor
architect ir. L. van der Kloot Meijburg in 1950 de eerste schetsen maakt, door
aannemer Fa. Langen & van den Berg uit Bergambacht wordt gestart. Met de 80
bejaarden woningen kan al een half jaar na de oprichting van de 'Stichting' worHa:

I

Heiwerkzaamhe
den voor
verzOJgingshuis
'De Rozenburcht'
16februari 1955.
Op de achtergrond
de hejaarden
woningen.
Foto: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.
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'De Rozenburcht'
aan de zijde van
het Slotplein in
augustus /971.
Foto: archief
gemeente Capelle
aan den IJssel.
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den begonnen. Zaterdag 16 januari 1954 slaat de 89-jarige J. Pols daarvoor de
eerste paal. De straat waaraan de woningen en verzorgingshuis komen te liggen
krijgt bij raadsbesluit van I november 1954 de naam 'De Rozenburcht'. Een
naam die is ontleend aan de in 1798 afgebroken 'Burcht'(het Slot van Capelle,
1616-1798) en de paar duizend rozenstruiken die in het Rozenburchtgebied en
de tuin van het verzorgingshuis zullen worden geplant. Op 26 januari 1955
wordt de Ie paal voor 'De Rozenburcht' geslagen. De eerste bejaardenwonin
gen rond de bouwplaats zijn dan al opgeleverd en sinds ongeveer twee maanden
bewoond. Burgemeester Van Dijk legt op 17 mei 1955 de eerste steen voor het
verzorgingshuis, waarvan de bouw voorspoedig zal verlopen.

wordt. Men heeft hecijferd dat in 1960 in Nederland driemaal zoveel mensen van
65 jaar en ouder wonen dan in 1900. Vandaar dat vele gemeentebesturen zich
bezinnen hoe en op welke wijze in de behoefte aan huisvesting kan worden voor
zien". Van Dijk besluit zijn toespraak met de dank aan de gemeenteraad uit te
spreken voor het besluit tot de bouw van het complex. Hij doet dit namens de
gehele Capelse bevolking, ook de architect, tuinarchitect, aannemer en onder
aannemers worden bedankt voor "de keurige en solide wijze waarop zij hun
werk hebben verricht" .

Hierna spreekt mr. Klaasesz, die begint met te zeggen: "het is mij hier moeilijk
gemaakt. Ik heb geen lint behoeven door te knippen, ik heb geen sleutel aange
boden gekregen om een deur te openen en zelfs wat ik over de verzorging van
Drie dagen feest
bejaarden had willen vertellen is al door de burgemeester naar voren gebracht.
Maandag 2 juli 1956 is het zover dat 'De Rozenburcht' officieel kan worden
ij vraagt zich waarschijnlijk met enig leedvermaak af wat ik nog te vertellen
geopend. Voor de officiële handeling is mr. J. Klaasesz, Commissaris der
heb. Wel! Capelle was tot voor kort uit historisch oogpunt bezien, een vergeten
Koningin van de provincie Zuid-Holland van januari 1956 tot maart 1992, uit
gebied! Dat is nu niet meer zo met het zeer actieve gemeentebestuur. Er gebeurt
genodigd. Het feest begint 's morgens om tien uur als Klaasesz door burgemees
de laatste jaren heel veel in Capelle. Huizen worden bij honderden gebouwd en
ter en wethouders op de gemeentegrens tussen Capelle en Rotterdam aan de
daarom juich ik toe dat nu ook aandacht is besteed aan de zorg voor bejaarden.
Kralingseweg wordt ontvangen Na een korte rondrit door het 'Uitbreidingsplan
Het is prettig te weten dat hier in Capelle nu ook een groot en geriefelijk huis
Polder' (Capelle-Schenkel) arriveert het gezelschap om half elf bij een door
voor de ouderen tot stand is gekomen met daaromheen de 80 bejaardenwonin
wapperende vlaggen omgeven 'De Rozenburcht' . Nadat directrice mevrouw
gen, straks uit te breiden met een groep van nog eens 60. Ik hoop dat deze
H. Dooyeweerd het gezelschap heeft ontvangen komen maar liefst 7 sprekers
Rozenburcht, omringd door duizenden rozenstruiken, 'n lieflijke burcht voor de
aan het woord. Burgemeester van Dijk wijst in zijn speech de 80 genodigden er
bejaarden mag zijn, waarhij de liefde niet zal ontbreken. Want waar liefde
onder andere op: "dat in de 20 e eeuw zich ten aanzien van de verzorging van de
woont, gebiedt de Heer Zijn zegen". Met deze woorden verklaart de
hejaarden andere gedachten hehben ontwikkeld dan die vroeger golden. In het
'HoogEdelGestrenge' Commissaris der Koningin 'De Rozenburcht' voor
verleden is de huisvesting van bejaarden altijd heheerst geweest door de
geopend.
gedachte, dat 't werkend deel der bevolking in de samenleving de eerste plaats
inneemt en ook behoort in te nemen. Alleen de werkenden produceren, zo rede
Namens de Capelse kerken spreekt Ds. L. Blok: "Bejaarden voelen soms grote
neerde men, zij en hun gezin hehben recht op het product van hun arheid. Wat
hezwaren tegen dergelijke gebouwen, maar toen ik dit gezien had dacht ik: wat
daarvan aan de niet-werkende toevalt is liefdadigheid. Deze .filantropische
fijn, wat gezellig, wat geriefelijk en vooral wat huiselijk". Blok spreekt verder
gedachte heeft eeuwenlang de vorm van de zorg van de hejaarden bepaald.
Langzamerhand heeji de overtuiging zich evenwel haan gehroken, dat de bevolde wens uit "dat de directrice een ware moeder van dit grote gezin zou worden
king van een land een eenheid vormt en dat het werkende deel verplicht is te zornu zij, als oud-wijkverpleegster, niet meer naar de patiënten behoeft te gaan
gen voor het deel, dat niet meer tot werken in staat is. In dit licht moet het vraagdoch de patiënten naar haar toe komen". De heer J. Schouten, nestor van de
gemeenteraad, herinnert aan het feit dat menigeen zeer sceptisch tegenover de
stuk van de huisvesting van de bejaarden thans worden gezien. Dit vraagstuk is
plannen voor 'De Rozenburcht' stond. Men vond ze te groot en gedurfd. "Maar
des te actueler geworden nu de gemiddelde leeftijd van de mens steeds hoger

Ontvangst bij opening 'De
Rozenburch!' 2 juli 1956. Op
defoto V.l.n.r.: dokter A.H.C.
van Senus, Joh. Witmont,
onbekend, op de rug J.
Scholllen, mevrouw Van Dijk
Siegers, CdK mr. J. Klaasesz,
directrice mevrouw H.
Dooyeweerd en burgemeester
J. van Dijk.
Foto: archief gemeente
Capelle aan den IJssel.
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Maandagavond 2 juli 1956.
'Eendracht Maakt Macht'
geeft serenade t.g. v. de
opening van 'De Rozen
burcht' , voor de ingang het
gemeentebestuur en het
bestuur van de 'Stichting
Zorg voor Bejaarden' .
Foto: archief gemeente
Capelle aan den IJssel.
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2007 pagina 17

"1

I

de financiering, de bezetting, de personeelsvoorziening. de directie enzovoort,
bleken allemaal op te lossen puzzels". Wethouder A. Heuvelman wijst erop hoe

vroeger oud zijn, betekende arm en verlaten te wezen. Hij is blij dat de gemeen
teraad zich solidair als één man, eerst met schroom en later enthousiast achter de
plannen van de burgemeester heeft geschaard. "Wij zijn allen trots op wat nu tot
stand gekomen is". De wethouder heeft vertrouwen in de directrice, zuster H.
Dooyeweerd en weet dat dit vertrouwen algemeen is. "u gaat nu kapitein wor
den op het 'vlaggenschip' van Capelle aan den IJssel en wij allen wensen U met
passagiers en personeel een behouden vaart!" , Heuvelman biedt daarna namens

de instelling Sociale Zorg twee prachtige schilderijen aan (waar zouden die
terechtgekomen zijn?). Na een slotwoord van de burgemeester wordt door de
genodigden een rondgang door het 'huis' gemaakt.
Maandagavond gaat het feest verder met vertegenwoordigers van verschillende
organisaties uit de Capelse gemeenschap. Opnieuw is er een aantal sprekers.
Mevrouw R.M. Feenstra (van de betonfabriek) biedt het cadeau van de inwoners
van Capelle aan, waarvoor in de gemeente f 2.380,- is opgehaald. Omdat de
inrichting van het dakterras niet meer vanuit het bouwbudget kon worden
betaald heeft men de keuze laten vallen op 20 rotan stoelen, 5 tafels, 2 bijzetta
feltjes, 5 grote tuinparasols, I rotan rolstoel, 3 grote bloembakken, een sjoelbak,
en dam-, schaak- en andere spellen. In de persoon van de heer A. de Weerd
schenkt de Gemeentelijke Woningstichting een grote elektrische klok voor de
eetzaal. Muziekvereniging "Eendracht Maakt Macht" verhoogt de feestvreugde
door voor de hoofdingang een concert te geven en maakt daarna een rondje rond
het gebouw waarbij nog een aantal nummers ten beste wordt gegeven. De vol
gende avond is het weer feest. Nu voor de collectanten, die het geld hebben ingeDe kok van 'De Rozenburcht' hiedt op 5 december 1968 aan de directrice een reuze
speculaaspop aan. Vl.n.r.: zuster J. Rasing, zuster J. van der Vlist. hulp WiLLemijn,
directrice E. Roskam en de kok, de heer Quist. Links op de voorgrond het echtpaar
Sigterom, rechts de heer Van Gorkum. Foto: Anja Jacques- WeyLing

zameld voor het cadeau van de burgerij. Burgemeester Van Dijk bedankt ze en
vertelt hun hoe de officiële opening is verlopen. Na zijn optreden wordt een tele
visietoestel ingeschakeld, dat wel gekocht is, maar nog niet betaald. Een begin
kapitaal is beschikbaar door een actie van de hengelsportvereniging. De burge
meester hoopt echter dat "door vrijwillige giften ook het resterende deel kan
worden betaald, omdat een dergelijk toestel toch wel heel veel afwisseling biedt,
juist aan de inwonenden, die niet meer van huis kunnen, en welk apparaat door
velen als onmisbaar wordt aangemerkt" . Burgemeester van Dijk noemt verder
'De Rozenburcht' , tuin en omgeving een lustoord: "Radio, omroepinstallatie,
centrale verwarming, warm en koud stromend water in ieder verblijf, wat wil
men nog meer. Een leeslampje bij het bed maken het woord 'luxueus' niet over
dreven" .

Woensdagmiddag en -avond is er gelegenheid voor de Capelse burgers om 'De
Rozenburcht' te bekijken. De Capellenaren zijn trots op het 'Vlaggenschip van
Capelle' en maken in groten getale gebruik van de mogelijkheid het huis te
bezichtigen. Het is een drukte van belang in de 55 eenpersoonskamers, 7 twee
persoonskamers en de twee ziekenzaaltjes met in totaal 75 bedden. Ook de con
versatieruimte, eetzaal. moderne keuken, isoleerkamer, werk-leeskamer en mor
tuarium staan volop in de belangstelling en niet te vergeten het dakterras, de
donkere kamer voor een amateur-fotograaf op de zolder en de knutselruimte in
de kelder. De lift, de eerste in Capelle, is vooral bij de jeugd zo populair dat hij
buiten dienst wordt gezet. Met de open middag en avond eindigt het drie dagen
durende feest.
Uitbreiding en renovatie
In de zomer van 1960 wordt 'De Rozenburcht' voor het eerst uitgebreid. Het
gaat om drie tweepersoonskamers, die tegen de noordwestgevel worden aange
bouwd. Donderdag 9 september 1971 wordt door wethouder J.H. Jettinghoff de
1e paal geslagen voor een nieuwe vleugel aan het gebouw. Tegelijkertijd start
bouwbedrijf Boogaerdt & Schmidt met een forse verbouwing. Het gebouw
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wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Tot dan heeft elke bewoner een kleine
kamer met op de gang een gemeenschappelijk toilet en badkamer. Na de verbou
wing heeft elke bewoner een klein keukentje en een eigen douche met toilet.
Vrijdag 2 februari wordt het huis officieel heropend. Mevrouw E. Roskam is dan
directrice, zij wordt korte tijd later opgevolgd door mevrouw C. Wilman.
In 1983 en 1984 vindt een miljoen gulden kostende renovatie plaats. Burge
meester Luigi Van Leeuwen heropent op 25 mei 1984 het dan 28 jaar oude ver
zorgingshuis. Het huis is vooral aangepast aan rolstoelgebruikers en mensen die
slecht ter been zijn. De toegangsdeur is automatisch gemaakt, de entree vergroot
en gemoderniseerd en ook worden meerdere kamers geschikt gemaakt voor rol
stoel gebruik. Verder worden de kantoren, garderobe, recreatiezaal, personeels
restaurant, de groentekeuken en de ruimte voor het keukenpersoneel gereno
veerd. Daarnaast wordt de verlichting en centrale verwarmingsinstallatie aange
past en uitgebreid. De bewoners, directrice mevrouw Wilman en haar medewer
kers zijn bijzonder ingenomen met 'hun' gerenoveerde huis. Omdat de eisen
voor het bereiden van maaltijden steeds strenger worden, wordt in 1990 de keu
ken grondig gerenoveerd. Het zou het laatste grote onderhoudswerk zijn. Het
gebouw voldoet dan eigenlijk al niet meer aan de eisen die dan aan een derge
lijk tehuis qua bouw, indeling, veiligheid en technische installatie worden
gesteld. Vooral de brandveiligheid is een hekel punt. Zes jaar na de keukenreno
vatie wordt het startsein gegeven tot de herontwikkeling van de ouderenhuis
vesting aan de Rozenburcht. Het oude huis is bouwkundig, zorgtechnisch en
technisch aan zijn eind en het zal worden gesloopt. In 1956 trots het
'Vlaggenschip van Capelle' genoemd, in 2006 tot sloopschip vervallen.
Woensdag 29 juni 2005 ondertekent wethouder Jan de Jong van Stedelijke
Ontwikkeling, samen met Com-wonen en ZorgBreed Capelle de overeenkomst
voor een nieuwe 'De Rozenburcht'. In de nieuwbouw wordt door ZorgBreed
Capelle een verpleeg- en verzorgingshuis gevestigd. Ook zal het gebouw dat
wordt gerealiseerd door Com-wonen onderdak bieden aan een zorgcentrum met
onder andere ruimte voor huisartsen, een apotheek en een praktijk voor fysiothe
rapie. Een nieuw, modern en groter 'Vlaggenschip' ligt op de helling.
Pout Weyling

CAPELLE AAN HET SPOOR
ONTVANGT DE DUIZENDSTE BEZOEKER
De expositie 'Capelle aan het Spoor' heeft zaterdag 10 februari 2007 de
duizendste bezoeker mogen begroeten. Het is de heer Huig de Jager uit
Rotterdam-Prinsenland, die samen met zijn vrouw Lia de Jager
Waterreus, speciaal voor de expositie naar het Historisch Museum aan de
Bermweg kwam. Blij verrast om de 1000ste bezoeker te zijn, ontving de
heer de Jager uit handen van 2e voorzitter Paul Weyling een bijzondere
fles wijn en het nieuwe bij de expositie behorende boekje 'Capelle aan het
Spoor'.
'Capelle aan het Spoor' is echt een succes. Vijfentwintig of meer bezoekers op
een zaterdagmiddag zijn geen uitzondering. Ze komen niet alleen uit Capelle aan
den IJssel, maar uit heel Nederland. Elfhonderdachtenzestig (1168) bezoekers
passeerden tussen 2 juni 2006 en 3 maart 2007 de drempel van ons museum. De
expositie, die in samenwerking met de NVBS en de Stichting Doorreis is inge
richt door vrijwilligers van de HVC, vertelt vooral het verhaal van de voormali
ge spoorlijn Rotterdam-Gouda (1855-1953), het tracé van de huidige
Maasboulevard (Rotterdam), Abram van Rijckevorselweg (Rotterdam en
Capelle aan den IJssel) en Schielandweg (Nieuwerkerk aan den Ussel). Naast
foto's en curiosa zijn schaalmodellen van historische treinen te zien en wordt
aandacht besteed aan de aanleg van het vervangende spoor dat vandaag nog
steeds door de Polder Prins Alexander en Capelle-Schollevaar voert. Middelpunt
is een door Martin van Holst gebouwde, fraaie en gedetailleerde maquette van
het oude, verdwenen tweede Capelse station aan de Kerklaan.

Boekje 'Capelle aan het Spoor'
Nieuw is dat vanaf half januari een bij de expositie behorend boekje te koop is.
Het rijk geïllustreerde boekje op A5 formaat, net als de expositie getiteld
'Capelle aan het Spoor', telt 20 pagina's en is verkrijgbaar in het museum voor
slechts 3 euro. Bestellen kan ook door het overmaken van 4 euro (boekje + ver
zendkosten) op gironummer 4395118 t.n.v. Historische Vereniging Capelle aan
den Ussel onder vermelding van 'spoorboekje' en uw adres.
'Capelle aan het Spoor' is nog tlm 18 augustus 2007 te zien in het Historisch
Museum, gevestigd in het voormalige ketelhuis van het gemaal Jan Anne
Beijerinck, aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel. Openingstijden iede
re zaterdag van 13 tot 16 uur. Groepen op afspraak: hvc-capelle@hetnet.nl.
Pout Weyling
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VAN DE BONK NAAR DE GROENEDIjK (6)

man, op hun knieën achter- en vooruit kruipend, in bosjes aan elkaar geknoopt
tot matten. Op zaterdag rond het middaguur kon men de oude heer Van
Riemsdijk of diens zoon Vincent met een 'buultje' (linnen zakje) muntgeld in de
hand naar de schuur zien gaan om daar het weekloon uit te betalen.

Om een indruk te geven van het leven aan de Dorpsstraat in de beginja
ren van de vorige eeuw neem ik u al enige tijd mee op een wandeling van
'De Bonk naar de Groenedijk'. We kijken eerst naar wat we buitendijks
tegenkomen, vervolgens nemen we het binnendijkse onder de loep. Deze
aflevering keren we terug naar het derde deel van mijn wandeling (HVC
Nieuwsbrief, jrg. 20, nr. 2, pag. 38), welke eindigde bij de dijkhuisjes met
blinde muur naast het grote huis van rietmattenfabrikant Van Riemsdijk:
Dorpsstraat 56. Van daar wandelen we verder richting Dorp, kijkend naar
wat zich buitendijks aandient.
Als eerste valt vanaf het lege stuk dijk voorbij de bovengenoemde dijkhuisjes
een fraai huis op, dat aanvankelijk werd bewoond door de eerder genoemde riet
mattenfabrikant Van Riemsdijk en zijn gezin. Het huis had aan de westzijde een
open serre waar het bij mooi weer, ondanks de inkijk vanaf de dijk, goed toeven
moet zijn geweest. Dit huis is later onder meer bewoond geweest door rijksveld
wachter D. Spinhoven, ook wel de 'opper' genoemd en in Capelle actief tussen
1921 en 1938. Naast de gemeenteveldwachters was in Capelle namelijk lange
tijd ook een rijksveldwachter gestationeerd. Een voorganger van Spinhoven was
D. van Weel (diensttijd in Capelle van 1897 tot 1920), die het vooral druk had
kwajongens te beletten andermans viswater te belagen en daarbij vaak op grond
van verspreide misinformatie door hen de verkeerde kant werd opgestuurd.
Verder gaande komen we een toch wel goed ogend fabrieksgebouw tegen, name
lijk dat van rietmatterij V.A.D. van Riemsdijk, enigszins geringschattend wel de
mattenschuur genoemd. Aan de zijkant vallen de bewerkte daklijst en nokversie
ring op. De door vuil en stof ondoorzichtig geworden ramen aan de dijkzijde
waren voorzien van gaas. De middendeur werd niet gebruikt, alles ging door de
zijdeuren links en rechts. Onder de dakgoot nestelden zwaluwen in groten geta
le en van beneden af kon men de jongen met hun kopjes over de rand van het
nest reikhalzend uit zien kijken naar de aanvoer van voedsel. Tussen het hier
voor genoemde woonhuis en de mattenschuur lag nog een open stuk grond
bestemd voor opslag van riet. Aan de andere kant van de schuur lag een nog wat
groter stuk met dezelfde bestemming, zij het dat bij zeer warm weer en als het
binnen al te benauwd werd, daar ook wel rietmatten werden gemaakt. Het riet
werd uitgespreid op een op poten staande werkvloer en door naar ik meen drie
Cappelle o. d. Yssel.
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Van het rietmatterijcomplex gescheiden door een zeer smal stukje open dijk
stonden twee dijkhuisjes met rechts daarvan een steile stenen trap naar de onder
huizen. In het ene woonde mijn oom Gijs Twigt, klinker bij de scheepswerf van
Vuyk en getrouwd met een zuster van mijn vader. Het andere werd bewoond
door Gerrit Tieleman en zijn zuster Johanna, die jarenlang als dienstbode werk
te bij 'juffrouw Jaantje' (Arijaantje van Cappellen), die wij later nog zullen
tegenkomen. Daarnaast stond het winkelpand van Klaas van Dam, die daar met
zijn vrouw Neeltje een handel in manufacturen dreef. Neeltje beheerde de win
kel en Klaas ging met zijn waren per transportfiets de boer op. Later vestigde
Leen de Jong hier een winkel in potten, pannen en andere huishoudelijke artike
len. Vervolgens kwam er een rijtje van drie of vier huisjes waarvan slechts de
naam van één bewoonster mij is bijgebleven. Op de kop naar het Dorp toe woon
de namelijk Ingetje Terlouw, in heel Capelle bekend als 'Opoe Inchie', die de
kost verdiende met bakeren en legio dorpsbewoners ter wereld heeft zien
komen, zo ook de schrijver dezes. Door dijkverhoging was de ingang van deze
huisjes slechts via een steil stoepje van twee of drie treden bereikbaar. Geen
groot probleem omdat men toch gewend was door het onderhuis naar boven te
gaan. Aan het lege stuk dijk dat volgde lag voor de wal het aakje afgemeerd van
schipper in ruste Dirk Broere. Hij huisde in het roefje en hield kippen, die in een
hokje met ren op het dek waren ondergebracht.
De oorsprong van het dubbele woonhuis dat we hierna tegenkomen is mij niet
geheel duidelijk. In het linkerhuis woonde de familie De Wit waarvan vader
Janus buschauffeur was en in de crisistijd, een periode waarin zogenaamde
'wilde' autobusdiensten als paddestoelen uit de grond rezen, een 'luxe' auto aan
schafte en vervoer door het hele land aanbood. Naast het dubbele woonhuis
stond de bakkerij van Henk Roos (voorheen Oostdijk), die in 1920 door brand
werd verwoest, waarna Roos verhuisde naar een nieuwe bakkerij aan de
Plantsoen straat in de Oude Plaats. Op de plaats van de afgebrande bakkerij liet
de eerdergenoemde Klaas van Dam rond 1935 een nieuw solide pand met win
kel en woonhuis en vrijstaande garage bouwen. Het manufacturenassortiment
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kon hierdoor worden uitgebreid met dames- en herenkledill1g. De aanschaf van
een auto zorgde voor een sterk vergrote actieradius. De transportfiets werd in
reserve gehouden en heeft met name in de oorlogsjaren zeer nuttige diensten
bewezen. Naast het pand van Van Dam is in dezelfde perio.:je nog een rijtje van
vier woningen gebouwd.
We zijn inmiddels aangekomen bij de woning en kruidenierswinkel van Willem
Boudesteijn, die later is overgenomen door Piet van Wijk - jarenlang voorzitter
van de Capelse Gymnastiek Vereniging - tot dan werkzaam in het kruideniers
bedrijf van weduwe Den Toom. Achter dit pand begon ode scheepswerf van
Vuyk. We komen nu bij het 'boeltje' - om maar weer eens een geijkte term uit
die dagen te gebruiken - van Janus van Ieperen, een drie- Ctnder-een kap behui
zing. In het rechtergedeelte, dus naast Boudesteijn woonde de familie Vuik. In
het middelste deel, dat voorzien was van een voordeur, dreef Janus, meer bekend
als 'Janussie', een winkel in kantoor- en tekenbehoeften en alle mogelijke snuis
terijen. Links naast de voordeur was een etalage ingericht, volgestouwd met wat
we maar galanterieën zullen noemen en waaraan de jeugd zich kon vergapen
maar ook niet meer dan dat. Janus was uitermate kippig hetgeen de verkoop niet
ten goede kwam. Het gebeurde niet zelden dat jeugdige klanten met smoesjes
'Janussie' allerlei zaken op het toonbankje liet etaleren en wanneer hij zich
omdraaide, om weer iets uit de tientallen doosjes en sigareJokistjes tevoorschijn
te halen, kans zagen een en ander te verdonkeremanen om vervolgens zonder
iets te kopen te vertrekken. Overigens was Van Ieperen on misbaar als de leve
rancier van gummiballen, waarmee op een terrein achter de Oude Plaats werd
gevoetbald. Deze ballen kostten destijds vijf centen per stuk en werden uiteraard
'op de pof' geleverd. Als er urgent een nieuwe bal nodig was werden met pijn
en moeite vijf centen bij elkaar gesprokkeld om eerst de uit:staande schuld af te
lossen. Wanneer de afbetaling te lang op zich liet wachten st~nd Janus na school
tijd voor zijn winkel te wachten om de langskomende debiteur onder verbale
bedreiging te manen. In het linkerhuis woonde Janus zelf ITlet zijn zuster Aaltje,
alsmede een kostganger, Floor Buizer geheten. Boze tongen. beweerden dat deze
de 'amant' van Aaltje zou zijn.
Naast Van Ieperen lag tussen de dijk en het terrein van de s.cheepswerf een per
ceeltje grond -een kleine zelling zonder water - dat eigendCtm was van postkan
toorhouder Willem Offerman, die het geërfd had van zijn vader en voorganger
in deze functie: Arie Offerman. Dit perceeltje viel waarschijnlijk eerder buiten

de scheepswerf van de gebroeders van Dijk, welk na hun bankroet op de veiling
in 1897 werd gekocht door Adrianus Vuijk. De werf had deze grond dringend
nodig en na lang aandringen ging Offerman door de knieën en verkocht zijn
bezit, waarna onmiddellijk werd begonnen met de bouw van een grote loods,
volgens Offerman tegen de gemaakte mondelinge afspraken in. Bij de aanvang
van de bouw ontstond nog groot spektakel toen de heikar met staande stoomma
chine het talud van de dijk moest worden afgelaten. Om de werf ter wille te zijn
- de rancune zat waarschijnlijk niet zo diep vanwege de verkregen geldelijke
compensatie - gaf Offerman toestemming om een remkabel om de stam van een
voor zijn huis staande leilinden te slaan. De stamomhullende bescherming van
een 'gonjezak' bleek weinig effectief met gevolg dat het boompje in niet gerin
ge mate van zijn bast werd ontdaan. De zeer rijzige Offerman greep zijn pet en
stormde in beige-bruine stofjas het postkantoor uit en begon met niet voor ieders
oren weldadig aandoend verbaal geweld al stotterend zijn misnoegen over een
en ander op de heiploeg over te brengen. De talrijke toegestroomde toeschou
wers - het verkeer op de dijk was uiteraard gestremd - stonden met open mond
te luisteren èn te genieten. Het boompje heeft de aanslag op zijn leven overleefd.
Niet onvermeld moge blijven dat metselaar en caféhouder Simon de Wit bij de
heren Vuyk op kantoor werd ontboden en opdracht kreeg de nieuwe loods op te
metselen. Een opdracht die hem met duidelijke trots vervulde. Wederom een
blijk van de instelling van de werfdirectie, waar mogelijk haar investeringen aan
de Capelse gemeenschap mede ten goede te doen komen. Naast het perceeltje
van Offerman stond een vrij grote, sterk verwaarloosde woning waarin verschil
lende neringdoenden zoals slager Meier Poons, een groenteboer en een kapper
getracht hebben een bestaan op te bouwen. Overigens zonder veel succes. Ik
neem aan dat dit huis ooit gebouwd is voor één van de eigenaren van de scheeps
werf Van Dijk.
Iets verderop komen we bij een woonhuis, ooit ook gebouwd voor één van de
Van Dijken, waarin jarenlang het kantoor van Vuyk was ondergebracht. Hier
zwaaide de zeer lange en zeer magere heer Kaat de administratieve scepter. Veel
kantoorruimte had men toen nog niet nodig, eerder werfruimte. We lopen langs
het kantoor en de hoofdingang van de werf door tot de 'oude smederij', waar de
werf ophield. Daarnaast lag nog een stukje grond braak, waarop een machtige
kastanjeboom zijn bladerdak ontplooide. Dit lijkt me een geschikt punt om terug
te keren naar daar waar we deze aflevering zijn begonnen en dan al wandelend
de situatie binnendijks te bekijken. Vooraf zij opgemerkt dat de binnendijkse
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bebouwing en vooral het onderaan de dijk liggende deel daarvan mij minder
gedetailleerd voor ogen staat. Ik zal mij moeten beperken tot de meest aanspre
kende elementen.
We beginnen bij het statige 1ge eeuwse herenhuis, eigendom van veehouder in
ruste Pieter Cent Jongebreur. Met zijn broer Arie van de boerderij
'Cappellenhof' aan de Kerklaan en zijn buurman, de veehouder Huig Bongers,
vertegenwoordigden zij de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde
Kerk. Ontevreden over de wijze waarop daar de 'dienst' werd uitgevoerd gingen
zij over tot het stichten van een eigen kerkgebouw aan de Boezemstraat (nu Van
Speykstraat) in Keeten (Capelle-West). 's Zondagmorgens kwam men dit drie
manschap dan ook vaak op weg daarheen tegen. Wanneer een Bondsdominee
voorging in de Dorpskerk, bijvoorbeeld dominee Hugo Jongebreur, een zoon
van Arie, waren ze altijd daar present. Naast de woning van Jongebreur lag ach
ter een zwarte schutting een boomgaard waaraan bij gebrek aan toezicht of
belangstelling de oudere schooljeugd haar hart kon ophalen. Naast de boom
gaard strekte zich benedendijks een buurtje uit met een drietal woningen, waar
van er één bewoond werd door de familie Boudesteijn met de zoons Jan en Wim,
beide enthousiaste duivenmelkers. Bij dit buurtje zullen we even stilstaan omdat
daar in de maand november, van oudsher de slachtmaand, de gemeste varkens
werden geslacht. Een gebeurtenis die vanaf de dijk eerste rang kon worden
gevolgd. Ter voorbereiding werd eerst in een grote zwarte ijzeren ketel water aan
de kook gebracht door er een rietmat onder te verbranden. Dat gloeiend hete
water diende dan om de varkens te ontharen. Meestal stond alles klaar tussen
half één en half twee, even voor het tijdstip waarop de schoolbel luidde. De dijk,
die voor de belangstellenden als tribune diende, was dan tot de laatste plaats
bezet. Nadat de bekende fles en het glaasje zonder voet nog enkele keren royaal
waren rondgegaan om slachter en helpers op temperatuur te brengen, werden de
varkens één voor één met een touw aan de linkerachterpoot naar voren gedre
ven, omver getrokken, op hun rug gegooid en door slachter Henk Trouwborst
met een lang mes de keel afgesneden en in het hart gestoken. Het gegil van de
varkens was ijselijk en tot ver in de omtrek te horen. Tegen half twee repten allen
zich naar school om op tijd binnen te zijn en een uur 'schoolblijven' te ontlopen.
Naast dit buurtje stonden twee woonhuizen onder één kap waaraan ik geen her
inneringen heb. Vervolgens weer een boomgaard behorend bij de benedendijks
gelegen boerderij van Huig Bongers. We komen nu aan bij drie huisjes onder
één-kap, eigendom van Willem Offerman, waarin het postkantoor was geves-

HeT postkanroOl; gezien in de
richting van Do/p, met voor de
deur de pOSTauto. Daarachter heT
kantoor van de scheepswe/j' Vuyk.
Links heT huis van nOTaris
H.M. de Vos.
Foro: archiefgemeeme Capelle
aan den IJssel.
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tigd. Oorspronkelijk bevond het postkantoor zich in het voorkamertje van de
rechter woning, met tegen de zijgevel een aangebouwd houten optrekje als
wachtruimte. Kantoorhouder was Arie Offerman, de vader van Willem. Het
voorkamertje werd natuurlijk op een gegeven ogenblik te klein, waarna de gehe
le middenwoning werd verbouwd en geschikt gemaakt als postkantoor. Door het
slopen van de tussenmuur werd een grote werkruimte verkregen. Achterin
bevond zich de grote sorteertafel voor de postbestelIers: Cor Versluis, Gemt van
der Velde, Piet Boudesteijn, Paul Broere en anderen. Aan de voorzijde was de
telefooncentrale met talloze kabels voorzien van stekers voor het maken van de
verbindingen, alsmede de werktafel van de kantoorhouder en de brievenbus.
Voor het loket dat uitkwam op het gangetje stond een klein tafeltje van waaraf
de gewone dienstverlening werd verricht. Bij grote drukte liep het gangetje vol
en moest men buiten wachten. Toen het nog een éénmanszaak was liep de
wachttijd, vooral 's avonds bij druk telefoonverkeer, sterk op, evenals het opzak
ken van de te verzenden post, die door een postauto om half acht werd opge
haald. Later is voor de bediening van de centrale een aparte kracht aangetrok
ken, een taak die in het begin vervuld werd door mejuffrouw San Romein, niet
zo jong meer en slecht ter been. Offerman sliep in het kleine slaapkamertje ach
ter zijn woonkamer, de geldtrommel van het postkantoor onder het bed, een
geladen karabijn ernaast en een sigarenkistje met een klein kaliber FN pistool op
de beddenplank.
Achter deze behuizing lag een kleine boomgaard met een vrij gevarieerde ver
zameling fruitbomen, het troetelkind van de familie Offerman. Een deel van de
oogst werd afgenomen door lokale groenteboeren waardoor de boomgaard een
bescheiden bijdrage leverde aan het gezinsinkomen. De boomgaard evenwel
was een bron van voortdurende zorg omdat deze het doelwit vormde van jeugd
ige kapers. Door over een smal slootje te springen stond men er praktisch mid
denin. Vooral zijn vele buurjongens ter linkerzijde waren daar actief. Willem zat
bij mooi weer daarom vaak 's avonds tot middernacht te waken op een bank
naast de schuur. Eenmaal had hij een van deze knapen bij zijn kladden met een
peertje in de hand, maar nog net niet afgeplukt. Op zijn vraag wat dit allemaal
moest kreeg hij als antwoord: "alleen maar even voelen of ze al rijp zijn". Einde
verhaal!
Het statige maar helaas sterk vervallen herenhuis naast het postkantoor werd
ooit bewoond door notaris De Vos, die er ook kantoor hield. Kantoorhouder
Willem Offerman die een prachtige hand van schrijven had is er ooit als klerk

Het dubbele woonhuis rechTs naasT
de afriT naar de boerderij van
Hoogerwaard. Hier woonden
onder anderen de gezusters
Romeijn en defamifie Reijm.
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begonnen. Verder gaande komen we aan een dubbel woonhuis. Het rechterge
deelte werd bewoond door Teun Burggraaf en zijn vrouw Dirkje, een vinnig
scherp gevooisd wijfje. Zij was een stiefnichtje van de familie Stolk. Haar moe
der Janna was een nicht van mijn grootmoeder en werd Meujanna genoemd.
Naast hen woonden Antje Groenewegen met haar man. Verdergaande zien we
benedendijks nog een kleine woning en op de dijk de woning van Gerrit van der
Plaat. Gerrit was politiek uitermate links geëngageerd en altijd uit op een discus
sie met voorbijgangers die door hem al dan niet terecht tot notabelen werden
gerekend. Daar voorbij treffen we onderaan de dijk een rijtje huizen aan, in één
daarvan was nog een klein winkeltje gevestigd. Deze huisjes waren bereikbaar
via een steile, bij gladheid uitermate gevaarlijke stenen trap. Na een dubbel
woonhuis komen we aan bij een lange stoep naar de boerderij van Gijs (de melk
boer) Hoogerwaard) en zijn vrouw Teun, een gezin met een dochter en vier
zoons. Naast de boerderij lag rechts een kleine touwbaan, eigendom van de heer
Van Riemsdijk, waar Teunis de baander (Hoogendoorn) en een knechtje garen
sponnen voor de rietmatterij. Aan de ander kant van de stoep stond benedendijks
nog een dubbel woonhuis. In één ervan woonden de gezusters Romein waarvan
mejuffrouw San als telefoniste werkte op het postkantoor. Na een grote beneden
dijkse rietopslag en het woonhuis van de familie Jongeneel zijn we weer terug
bij het molenerf van Cees van de Erve.
Herman Stolk

EEN DROEVIG ONGELUK OP DE MAAS
In de Rotterdamsche Courant van 21 januari 1815 vond ik onderstaand stukje:
"Kralingerveer, den 20 Januarij. Eergisteren morgen ten half negen uren, ge
beurde hier een droevig ongeluk op de Maas, daar men zich in eene schouw op
het water begeven had om de aanzienlijke som van 200.000 gulden over te
brengen, en men door het vastzittend ijs moest heen werken, gebeurde het. dat
het losse ijs de hoot, door de hoorden heen, tegen het vaste ijs aandrukte, zo dat
na alle aangewende pogingen de hoot naar den grond zonk; de personen heb
ben met groot gevaar hun leven gered, over de schotsen, - naar een nahijzijn
de haat, en naar een ijshoot van IJsselmonde, welke zich tot redding haastte.
Den 19 werd door het lage water en met adsistentie van eenige personen, des
avonds ten zeven uren, al het geld in goede orde gelukkig gered, zonder eenig
het minste gemis. Den 20 kwam de afzender van het geld, den Heere
I.M. Rothschille, van Amsterdam, welke zijne weltevredenheid in alles heloon
de en den Directeur van de Diligence op Antwerpen, A. Hoogendijk, wegens
den ijver en aangewende pogingen. helovende hem verder met zijne expeditien
te h1ijven begunstigen".

Ter info: Deze A. (Aart) Hoogendijk was een broer van de scheepsbouwers Wil
lem en Jan Hoogendijk uit Capelle aan den IJssel. (zie pagina 7 van het boek
Verdwenen Scheepshellingen.) Hij was logementhouder te Kralingen. Aarts
zoon Cornelis Hoogendijk, werd later administrateur van de Algemene Postwa
genonderneming, onder de firma Van Gend en Loos, gedomicilieerd te Rotter
dam, doch verblijvende te Antwerpen.
Gel' Mulder
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET JULlUS HULISELAN
Julius Huliselan en zijn Nederlandse vrouw Tanny wonen met veel plezier
in Capelle aan den Ijssel. De meeste mensen die voorbij hun huis in de
Molukse wijk lopen kijken even naar binnen en zwaaien. Beiden zijn geen
geboren Capellenaren maar hebben hier inmiddels wel een klein mensen·
leven lang gewoond. Julius werkte in voormalig Nederlands-Indië als poli
tieman bij de Politie Inlichtingen Dienst (PID). Hij is in maart 1951 als
verstekeling met een troepentransportschip vanuit Surabaya naar
Nederland gekomen. Het was de 'Kota Inten' van de Rotterdamsche
Lloyd, het eerste schip met Molukkers dat vanuit voormalig Nederlands
Indië in ons land arriveerde.
Na aankomst in de Rotterdamse haven vertrok vrijgezel Julius naar kamp
Amersfoort, waar hij lichamelijk werd onderzocht. Vervolgens ging hij naar het
vrijgezellenkamp 'De Fledders' in Norg in Drente. Toen dat werd opgeheven,
werd de groep vrijgezellen overgeplaatst naar het Molukse woonoord
Schatten berg, het voormalige kamp Westerbork. Daar zorgde een centrale keu
ken voor het eten en verder was er midden in de bossen niets te doen. In 1952
verhuisde Julius met een groep voormalige collega's van de PID naar het
Ridderkerkse Slikkerveer om te gaan werken bij Smit Elektro. Een bedrijfsloods
op het fabrieksterrein, kamp Q genoemd, diende als onderkomen voor de vrijge
zellen. Huliselan had daar de leiding over een groep van 12 personen. Hij ging
in Den Haag vragen of de groep naar het nieuwe kamp in Capelle aan den IJssel,
dat toen nog in aanbouw was, mocht verhuizen. Dat gebeurde via de Badan
Persatuan, de eenheidspartij van de Molukkers in Nederland.
Eind februari 1958 was het zover dat de eerste Molukkers naar Capelle aan den
IJssel konden verhuizen. Ze werden ondergebracht in een barakkenkamp, dat
was gelegen op de plaats waar nu het Paradijsselpark is gebouwd. Julius en een
aantal medebewoners van kamp Q verhuisden in mei 1958 naar 'IJsseloord',
zoals het woonoord in Capelle werd genoemd. Hier stonden 38 woonbarakken,
met in totaal 190 houten woningen waarin
ongeveer 900 mensen konden worden gehuis
vest. Vrijgezel HuJiselan kwam in die jaren in
Rotterdam bij Nederlandse mensen thuis en
ontmoette daar één van de dochters, zijn toe
komstige vrouw die in Zeist woonde en in de
verpleging werkte. Donderdag 30 oktober 1958
trouwden ze op het Capelse gemeentehuis, toen
nog aan de Dorpsstraat. Het paar betrok daarna
een nieuwe woning in 'IJsseloord', de huur was
drie gulden in de week. Vergeleken met de
woonsituatie buiten 'IJsseloord' was dat heel
gunstig. Nederland zat in de wederopbouw en
de woningnood was groot. Zo woonden zusters
van mevrouw Huliselan bij hun ouders in.
Julius Huliselan (1926). Foto: familie Huliselan.
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In 'IJsseloord' ging alles anders. In de barakken waren wooneenheden van ver
schillende grootte gebouwd. Bij gezinsuitbreiding kon er dan ook verhuisd wor
den naar een grotere woning binnen het kamp. Er was een lagere school tot en
met de derde klas in het kamp. Daarna gingen de kinderen meestal naar de Prins
Alexanderschool of de Eben Haëzerschool. Boodschappen werden in de oude
dorpskern of in Schenkel gedaan. Wel bracht kruidenier Van Dool de boodschap
pen thuis, evenals slager Snoei. Verder kwam visboer Van Campen vaak in het
kamp, net als een groenteboer. Er kwamen ook handelaren met tweedehands
meubels en textiel langs. Maar anders ging men met de bus van Van Gog van
'IJsseloord' via het Dorp en de Schenkel naar de garage van de busondernemer
aan de Capelseweg en dan verder met de bus richting Rotterdam of Gouda. Men
was vaak uren onderweg.
Hoewel de Molukse gemeenschap niet gesloten was hadden ze wel hun eigen
organisaties in de kerken, maar vooral in de politiek. Allen streefden naar onaf
hankelijkheid van de Molukken via de RMS (Republik Maluku Selatan). In
'IJsseloord' had men ook zijn eigen bestuurlijke organisatie: de kampraad, later
IJsseloordraad en na de verhuizing naar de wijk in Oostgaarde Molukse wijk
raad genoemd. Huliselan is veertig jaar lid geweest van de kamp-/wijkraad,
waarvan 20 jaar als voorzitter. Hij vond zich daar in het begin eigenlijk te jong
voor, maar dat leverde toch geen problemen op. Het was moeilijk om de
Molukkers, die onderling veel verschillen kenden, één te laten zijn in hun stre
ven naar zelfstandigheid. Samenwerking met de Nederlanders kende daarom
zijn grenzen: het mocht het streven naar zelfstandigheid niet belemmeren.
Eind jaren zestig begon het overleg over nieuwbouw op het gemeentehuis. Er
waren in die tijd demonstraties bij de Indonesische ambassade in Den Haag en
de bezetting van de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar op
31 augustus 1970, voorbereid door Capelse Molukkers. Dat zette druk op het
vertrek uit 'IJsseloord'. In 1972 verhuisde het gezin Huliselan naar de huidige
woning aan de Tualstraat in de toen nieuwe Moluksewijk. De verhuizing van de
bewoners van 'IJsseloord naar Oostgaarde verliep niet zonder problemen. De
Nederlandse regering had een zorgplicht tegenover de Molukkers, die volgens
hen niet genoeg werd nagekomen. Zo vonden de Molukkers de huren en bijko
mende kosten van hun nieuwe woningen veel te hoog en waren er veel klachten
over de kwaliteit, de gebruikte materialen, de afwerking en het verzakken van
de wijk. Ergernis was er vooral over de heteluchtverwarming, een mislukt expe
riment, waarvan de kanalen verstopt
waren door resten cement en ander
bouwafval. Tenslotte werd in 1973 een
congres georganiseerd met alle
Molukkers in Nederland waar alle
woningproblemen, die ook elders
speelden, werden besproken. In de
jaren tachtig moesten de huren
omhoog. Door de gemeente werd toen
gezocht naar een oplossing daarvoor.
Kamp Q te Slikkerveer.
Foto: Moluks Historisch Museum.
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Daarbij speelde het
feit dat veel bewoners
een bijstandsuitkering
hadden een grote rol.
Er ging een protest
vanuit de Molukkers
naar de regering. Ook
uit andere plaatsen
kwamen soortgelijke
Daarna
protesten.
werd Den Haag vanuit
de gemeente Capelle
IJsseloord gezien vanaf de Croenedijk. Links de
onder druk gezet. De
beheerderswoning, rechts de school. Daarachter de
burgemeester speelde
woonbarakken. Foto: Moluks Historisch Museum.
daarbij een belangrijke
rol. Maar ook de
publieke opinie. De problemen liepen zo hoog op, dat de bewoners en de
Mobiele Eenheid van de politie op 4 januari 1984 in de wijk tegenover elkaar
stonden. Ds. Van Andel probeerde de gemoederen te kalmeren. Huliselan vindt
dat de burgemeester en de Molukse leider Manusama eerder met elkaar hadden
moeten overleggen. Het toenmalige gemeentelijke hoofd Bestuurlijke en
Juridische Zaken Van der Linden wilde wel praten, maar dat wilden de
Molukkers weer niet. Toen kwam er in den Haag overleg tot stand tussen de
Molukse leider ds. Metiary, minister Rietkerk en zijn zeer competente ambte
naar Molleman. Het ging erom de Molukse gezinnen die uit hun woning dreig
den te worden gezet te helpen en om de oude rechten van het KNIL (Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger) te erkennen. Maar de regering werd gekneveld door
de Indonesische regering. Ook staatssecretaris Brox speelde een rol vanwege de
volkshuisvestingsproblemen. Op die bijeenkomst voerde ook de Capelse Frieda
Tomasoa het woord en werd uiteindelijk een overeenkomst gesloten. De huizen
kwamen te koop voor de Molukkers. De prijs werd bepaald door de woningco
öperatie. Maar er bleven problemen, ambtenaren waren vaak niet geïnteresseerd.
Toenmalig wethouder Ibelings was ook betrokken bij de woningcorporatie die
eigenaar van de woningen was. De hoge huurschulden van de Molukkers waren
vaak een probleem. Omdat de acties van de Molukkers voor het overleg niet
gestopt maar opgeschort waren, ging men weer naar den Haag, ditmaal naar
staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting. Daarbij ging het om het econo
misch eigendom in plaats van het juridisch eigendom. Daar werd nu ook een
bevredigende oplossing voor gevonden. Inmiddels is de heer Huliselan driemaal
voor enige maanden terug geweest naar de Molukken. In 1980, toen het nog erg
moeilijk was om een visum te krijgen, in 1992 en in 1996.
Janny van Berkel- Otterspeer
Wim van den Bremen
Molukse wijk in vak C van
OostRaarde in aanbouw op 26
oktober 1971. De woningen zijn
die van de hwistraat.
Foto: Han van Senus
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GEEN GEMEENTEBRANDWEER
CAPELLE AAN DEN IJSSEL MEER
Op vrijdag 22 december 2006 heeft in het gemeentehuis van Capelle aan
den Ijssel de officiële ondertekening plaatsgevonden van een bestuursaf.
spraak, waarin de taken van de Gemeentebrandweer Capelle aan den
Ijssel werden overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
De overeenkomst werd in aanwezigheid van onder anderen de leden en
oud-leden van het Capelse brandweerkorps ondertekend door de heer mr.
LW. Opstellen, voorzitter van de Veiligheidsregio en mevrouw J.J. van
Doorne, burgemeester van Capelle aan den Ijssel. De Capelse burger zal
van de overdracht weinig merken. De dienstverlening van de brandweer
blijft onder de vlag van de Veiligheidsregio naar verwachting dezelfde als
die onder die van de gemeente Capelle. Wel is met de overdracht een
einde gekomen aan de lange geschiedenis van de Capelse brandweer. Die,
omdat eeuwenlang alle lagen van de bevolking in het korps waren verte
genwoordigd, diep geworteld was in de lokale samenleving. Hoe oud de
Capelse brandweer geworden is lijkt niet exact na te gaan; Is het driehon
derdzestien, tweehonderdnegen, zesenvijftig of negenentwintig jaar'?
Driehonderdzestien'?
Het oudste document, waaruit blijkt dat er in Capelle iets geregeld is met betrek
king tot brandbestrijding, is een 'Brandtkeure' van 1691. Dit 'keur' bevindt zich
in het oud-archief van de gemeente Gouda en is opgesteld door Schout en
Ambachtsbewaarders van 'Cappelle op d'IJssel'. In 1708 wordt de eerste
(hand)brandspuit aangeschaft. Om deze te kunnen betalen houdt men een inza
meling. De spuit komt in beheer bij de Dorpskerk, die ook garant staat voor een
eventueel financieel tekort en wordt gestald in een aanbouw tegen de zuidgevel
van de kerktoren. Als blusmiddelen heeft men in die tijd verder uitsluitend
emmers, ketels en tobben ter beschikking. Een 'keur' van 18 mei 1716 geeft
onder andere aan waar in Capelle deze middelen zich bevinden. Als er 'brand'
wordt geroepen moet een ieder die één van de genoemde brandblusmiddelen in
bewaring heeft deze gereed zetten, waarna de bewaarder zelf of een voorbijgan
ger het 'vat' mee kan nemen naar de plaats waar de brand woedt. Ter plaatse
worden de blussers in rijen opgesteld en gaan de emmers, ketels of tobben met
bluswater van hand tot hand, waarbij de meesten bij de brand aangekomen door
het morsen onderweg leeg of bijna leeg zijn. Verder blijkt voorzover is na te

Handbrandspuit.
Foto: Nationaal
Brandweermuseum.

gaan uit 'keuren', 'mededelingen' en 'besluiten' uit de 17 e en 18 e eeuw dat, in
de verschillende delen van het ambacht van Cappelle op d'IJssel burgers, die
daartoe in staat zijn, aangewezen worden om dienst te doen als brandmeester,
pijpleider, pomper, waterschepper, zakbewaarder of assistent.

Tweehonderdnegen'?
In 1798 gaat het beheer van de (hand)brandspuit, die nog tot 1870 eigendom van
de kerk blijft, met vrij gebruik van het brandspuithuisje tegen de toren en recht
van overpad op het kerkhof, over naar de municipaliteit (gemeenteraad tijdens
de Franse bezetting) en het ambacht van Cappelle op d'IJssel. Van 1870 tot 1925
wordt aan de kerk huur betaald voor het brandspuithuis. In de loop der tijden zijn
er ook (hand)brandspuiten gekomen in de kernen Dorp, Oude Plaats, Keten (nu
Capelle-West), 's-Gravenweg (later Schenkel) en Achterweg. Ook particulieren,
zoals steenbakker Lans, schaffen een (hand)brandspuit aan, die in veel gevallen
later door de gemeente wordt overgenomen.
De brandweer Capelle is sinds 1926 gemotoriseerd. Op 22 maart van dat jaar
wordt namelijk een automobielbrandspuit van het merk Ford/Borga in gebruik
gesteld. De basis van dit wonder der techniek is de tot gemeentegarage verbouw
de oude dorpsschool tegenover de Dorpskerk aan de Kerklaan, waar ook de vuil
nisauto is gestald. De (hand)brandspuiten in de vijf kernen blijven nog even in
dienst voor de eerste aanval. De (hand)brandspuit in Keten, verdwijnt in 1946
als laatste. Over het functioneren en de inzetten van de eerste Capelse automo
bielbrandspuit is weinig in de archieven terug te vinden. Wel is bekend dat met
deze 1e Capelse brandweerwagen bijstand is verleend aan Rotterdam bij het
blussen van branden rond de gasfabriek in Kralingen, die het gevolg waren van
het misdadige Duitse bombardement op 14 mei 1940.
Hoewel al in 1946 geconstateerd wordt dat de enige automobielbrandspuit ver
sleten is duurde het nog tot 1948 eer deze wordt vervangen door een uit
Amerikaanse legerdump afkomstige Chevrolettrekker met Ford/Van Bergen
motorspuitaanhanger. Deze trekker wordt in 1955 vervangen door een opnieuw
uit de dump verkregen trekker, een Dodge Beep. De Chevrolet, hoewel in slech
te staat, gaat naar Keten om als trekker te fungeren voor de circa 25 jaar oude
Magirusaanhangspuit (bij brand getrokken door een particuliere auto!) van
Schenkel, waar ze in 1953 een splinternieuwe Austin brandweerwagen (nog

Automobielbrandspuit van
Appingedam, in exact dezelfde
uitvoering aLs de eerste automo
bielspuit van Capelle aan den
IJssel.
Foto: verzameling Poul Weyling.
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steeds op de weg en recent gerestaureerd door een particulier, de heer W. van der
Lek) in gebruik hebben genomen. Wat niet goed meer is voor Dorp en Schenkel,
is kennelijk nog wel goed genoeg voor Capelle-West! In 1960 krijgt
Dorp/Middelwatering een nieuwe brandweerwagen (tankautospuit), in 1963
Capelle-West. En zo heeft eindelijk iedere wijk een eigen brandweerwagen, die
aan alle eisen voldoet.

Zesenvijftig?
In de raadsvergadering van 21 februari 1951 (met terugwerkende kracht tot
I januari 1951) heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van B & W
om de naam van de brandweer te wijzigen in Vrijwillige Brandweer Capelle aan
den IJssel. Voor I januari 1951 was, zoals eerder vermeld, er sprake van plicht
brandweer en werden mannen die drie maanden of langer in Capelle woonden
aangewezen om dienst te doen bij de brandweer.
Hoewel de gemeente sinds begin jaren zestig groeit als kool, gaat de brandweer
in deze groei niet evenredig mee. Wel wordt geïnvesteerd in opleidingen voor de
rijksdiploma's brandwacht, brandwacht Ie klasse en hoofdbrandwacht. Ook
behaalt het bijna voltallige korps als één van de eersten in Nederland het dan
nieuwe diploma 'persluchtmaskerdrager'. De drie uitrukposten in die tijd 
Narcisstraat (Schenkel, 1953-1976), Brederoplein (Middelwatering, 1955-1976)
en Evertsenstraat (Capelle-West, 1953-1980) - zijn echter niet meer dan een stal
lingsruimte, zonder elementaire voorzieningen zoals toiletten en wasgelegen
heid. Voor opleidingen wordt gebruikgemaakt van lokalen in Wijkcentrum Het
Anker in Capelle-West. Pas na de aanstelling van een beroepscommandant in
1974 wordt de opgelopen achterstand in materieel, personeel en huisvesting
geleidelijk aan ingelopen. In 1975 wordt de eerste beroepsbrandwacht aange
steld, een jaar later gevolgd door nog twee beroepscollega 's en circa twintig
nieuwe vrijwilligers. Ook in 1976 is de voormalige garage van busonderneming
Van Gog aan de Capelseweg als brandweerkazerne in gebruik genomen.
Tegelijkertijd worden de bluseenheden van Schenkel en Middelwatering en een
nieuw hulpverleningsvoertuig daar gestationeerd, in 1979 gevolgd door een lad
derwagen.

Dodge Beep
brandweertrekker
van Capelle-Dorp
op 15 september
1956. V./.n.r.:
Jaap Broere, Aris
den Hollander, Jan
Weyling, Kas
Joting,Jan
Jonge/Jee/, Willem
Multem, Wil/em
Boudestein. Cor
Trouwborst en
Cees Vuik.

Negenentwintig?
Omdat de brandweer sinds I januari 1974 ook beroepspersoneel kent, is de naam
bij raadsbesluit van 6 maart 1978 gewijzigd in Gemeentebrandweer Capelle aan
den IJssel. Op 8 december 1980 wordt de huidige brandweerkazerne aan de
Slotlaan in gebruik genomen, een complex dat met de gemeentepolitie moet
worden gedeeld. Het rollend materieel van de brandweer is dan inmiddels vol
ledig vernieuwd en verdubbeld, er is een ladderwagen en een duikteam bijgeko
men. Als gevolg van de brandweerwet van 1985 wordt Capelle aan den IJssel
opgenomen in de Brandweergemeenschap Noordelijke Delta (BND). In 1992
wordt de Regionale Hulpverleningsdienst Rijnmond ingesteld, de BND en de
Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) gaan hierin op. Na nog enkele uitbrei
dingen in 1994 is de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond een
feit. Er wordt steeds meer samengewerkt en ook Capelle draagt hieraan meer
dan haar steentje bij. De rampbestrijdingstaken, die sinds het opheffen van de
Bescherming Bevolking in 1985 bij de brandweer zijn neergelegd en het com
plexe verzorgingsgebied Rotterdam-Rijnmond maken deze samenwerking
noodzakelijk.
Sinds 1 juli 1997 vormt de brandweer van Capelle aan den IJ ssel samen met de
korpsen van Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeenten
Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander de 'Intergemeentelijke Brandweer
samenwerking Oost' (lBO). De lBO maakt deel uit van de in 1994 in het leven
geroefen Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond (RHRR). Vanaf
die 1 juli 1997 wordt door het Capelse korps binnen het samenwerkingsgebied
uitgerukt met een volledige beroepsbezetting, aangevuld met gekazerneerde
vrijwilligers in avond en weekend. Gemeentegrenzen zijn weggepoetst en uit
rukgrenzen ingevoerd. Voortaan komt die brandweer voor de deur die er het
eerst kan zijn. Een goede zaak voor de burger. Die interesseert het niet of
Capelle of Rotterdam hem of haar komt helpen, als er maar snel wordt geblust
of geholpen wordt. De lBO is de voorbode van de komst van één regionaal
brandweerkorps. Maandag 1 januari 2007 is dat zover. De Gemeentebrandweer
Capelle aan den IJssel houdt op te bestaan. Het is voortaan de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond, die de zorg voor repressie, preventie en preparatie in de
eerste gemeente aan de Hollandsche IJssel heeft. De gemeente Capelle aan den
IJssel draagt met de overdracht van haar brandweer meer dan een steentje bij aan
de totstandkoming van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het maakt niet meer uit
Driehonderdzestien, tweehonderdnegen, zesenvijftig of negenentwintig jaar?
Het maakt allemaal niet meer uit. Een jubileum kan toch niet meer worden
Gemeentegarage aan de
Narcisstraat in juni 1953. Achter
de linkerdeur stond de gemeentelij
ke vrachtwagen, rechts de
brandweerwagen. De garage staat
er nog steeds, maar zal binnenkort
worden gesloopt.
Foto: archief gemeente Capelle
aan den IJssel.
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gevierd en toen er wel wat te vieren viel is men daar zonder het te weten aan
voorbijgegaan. Behalve dan de Capelse jeugdbrandweer en de personeelsvereni
ging De Rode Haan, die respectievelijk in 2006 het 30-jarig en in 2005 het 50
jarig jubileum vierden. Zeker is in ieder geval dat zolang er mensen in Capelle

aan den Ijssel wonen er braruien zijn geblust.

OPGEPASTl

Paul Weyling

DE CAPELLESCHE SCHOOLQUAESETIE,
EEN SCHOOLSTRIJD
In november 1926 vraagt gemeenteontvanger P. Timmers in een brief aan
de 'bovenmeesters' van de openbare lagere scholen Dorp (OLS I, 1863),
Keten (OLS 11, 1868) en Schenkel (OLS 111, 1916) hoeveel leerlingen hun
school telt. De vraag, die namens burgemeester J. Verloop wordt gesteld,
zorgt vooral in Keten (nu Capelle-West) voor onrust. Argwanend vraagt
men zich daar af welke bedoeling de burgemeester met zijn vraag heeft. AI
snel gaat het gerucht dat de burgemeester leerlingen van OLS 11 in Keten
wil overplaatsen naar OLS I op Dorp om in het gebouw van OLS 11 ruim
te te scheppen voor een Christelijke school.
Opgepast!
Naar aanleiding van het gerucht reageert de Bond van Nederlandsche
Onderwijzers vrijwel onmiddellijk met het maken van een strooibiljet. waarvan
de tekst binnen het kader op de volgende pagina letterlijk is weergegeven. Enige
dagen na het verspreiden van het biljet laten burgemeester en wethouders aan de
drie scholen weten dat van het overplaatsen van leerlingen geen sprake is. Toch
zou later u.it een brief van de Inspecteur van het Lager onderwijs te Gouda blij
ken dat het gemeentebestuur wel degelijk plannen in die richting had. Het is
daarom vrijwel zeker dat burgemeester en wethouders onder invloed van de
actie van de 'Bond van Nederlandsche Onderwijzers' en de bij de inwoners van
vooral Keten levende bezwaren tegen de overplaatsingsplannen op hun voorne
men zijn teruggekomen. Het duurt echter nog jaren eer het weer rustig is aan het
'schoolfront' .

Openbare lagere
school 1I aan het
begin van de 20e
eeuw.
Foto: verzameling
Paul Weyling.

BOND VAN NEDERLANDSCHE ONDERWIJZERS
Afdeeling Capelle aan den Ijssel
Er gaat een hardnekkig gerucht door de gemeente, dat de burgemeester van plan is
om te verbieden dat de kinderen, die wonen in de Schoutensbuurt of tusschen
Schoutensbuurt en Ketensche dijk, schoolgaan op de openbare lagere school no. Il.
Zij zouden wel naar een openbaar school mogen gaan, maar dan zouden zij moeten
gaan naar ....schrik niet, lezer! Dan zouden zij moeten gaan naar de openbare
school no. No. I, op het dorp!
Dit gerucht is ....een gerucht! Immers, niet de burgemeester heeft in dezen te ver
bieden of te bevelen, maar de gemeenteraad!
En al is nu de burgemeester Woensdagmiddag met de trein van 1.45 vertrokken in
de richting Gouda. dan staat daarmee nog niet vast dat hij op het spreekuur is
geweest van de heer H. de Blouw, inspecteur bij het lager onderwijs. En heeft de
burgemeester werkelijk een onderhoud gehad met den inspecteur. dan staat nog
niet vast dat hij dit onzalige plan met den inspecteur zou hebben bepraat.
Wij moeten voorzichtig zijn! Maar aan den anderen kant moeten wij ons de kaas
niet van het brood laten eten!
Het is ook mogelijk dat de burgemeester inderdaad de beide wethouders en daarna
de gemeenteraad dit plan wil aanpraten.
Wat wij zeker weten, is enkel dit: Woensdag was het hoofd van de school Il in het
bezit van een brief. De brief was onderteekend door den gemeente-ontvanger
P. Timmers. Dat was niets bijzonders. Maar het gekke van dat geval was dit. De
gemeente-ontvanger vroeg niet om centen. De gemeente-ontvanger vroeg namens
den burgemeester hoeveel schoolgaande kinderen er woonden in de
Schoutensbuurt en tusschen Schoutensbuurt en Ketensche dijk. En de burgemeester
moest ook weten in welke klassen al die kinderen zaten.
Wij moeten bekennen dat het vreemd is, zeer vreemd.
En wat zegt nu weer het gerucht! De burgemeester liet het door de gemeente-ont
vanger vragen om geen argwaan te wekken! Maar zijn plan is om 100 of bijna 100
kinderen naar het dorp te laten gaan! Dan worden de klassen op het dorp veel
grooter. En de klassen in Keten worden kleiner.
Maar dat is juist zoo mooi! Want dan maakt de burgemeester van elke twee kleine
klassen één groote klas. En dan komen er enkele lokalen leeg. En dan is de burge
meester waar hij wezen wil! Zijn die leege lokalen niet bij uitstek geschikt om er
een Christelijk schooltje in te beginnen? En is de kans niet groot dat ook de klan
ten zullen komen?
Want dit zou dan, volgens het gerucht, het gemeene zijn van de zaak.
Als je moedig volhield dat je openbaar onderwijs wenschte, dan moest je je kinde
ren tot straf door weer en wind naar het dorp laten loopen, een afstand, die veel te
groot is, ook al is het goed weer. Maar als je beloofde, dat je ze op het christelijke
schooltje zou laten gaan, dan mochten ze dezelfde stoep af als voorheen.
Laten wij hopen dat de geruchten - geruchten blijken te zijn en dat de geheimzin
nige brief, die de gemeente-ontvanger namens den burgemeester schreef, een ande
re bedoeling heeft gehad. Want als de geruchten juist zijn, dan zullen wij geen
middel onbeproefd laten om dit schandaal te keeren. En daarom zeggen wij tot
allen, die van dit schandaal het slachtoffer zouden kunnen worden:

OPGEPASTl

HET BESTUUR
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2007 pagina 36

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2007 pagina 37

De Capellesche schoolquaesetie
Het begint allemaal op 28 juli 1926, als het bestuur van de Christelijk Nationale
School (CNS) aan de IJsselmondselaan in Kralingseveer (tot 1 augustus 1941
behorende bij Capelle) aan burgemeester en wethouders van Capelle aan den
IJssel per brief laat weten in Keten een tweede 'School met den Bijbel' te wil
len stichten. De Capelse gemeenteraad besluit echter aan het plan geen mede
werking te verlenen. Gesteld wordt dat de school overbodig is omdat de
gemeente Capelle aan den IJssel zelf vergevorderde plannen heeft om in het
'Uitbreidingsplan West I' (het huidige Kralingseveer) een vierde openbare
school (OLS IV) te bouwen. Vlakbij de 'School met den Bijbel' aan de
IJsselmondselaan, die naar verwachting een aantal leerlingen zal verliezen aan
de nieuwe school, waardoor in de 'Laanschool ' - zoals de school in de volks
mond wordt genoemd - ruimte voor eventuele leerlingen uit Keten vrijkomt. Het
bestuur van de CNS legt zich niet bij het besluit van de raad neer en gaat bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) met succes in beroep. De gemeen
te Capelle gaat op haar beurt weer tegen het besluit van GS in beroep bij de Raad
van State. Echter zonder succes, want de Raad van State verplicht het Capelse
college het bestuur van de CNS alle medewerking te verlenen bij het realiseren
van een drieklassige 'School met den Bijbel' in Keten.
Door het CNS-bestuur twee lokalen in de OLS Ir aan te bieden (de school wordt
zo ongewild in de strijd betrokken) probeert het gemeentebestuur, ondanks de
uitspraak van de Raad van State, de bouw van een 'School met den Bijbel' in
Keten te voorkomen. Het bestuur van de CNS gaat echter niet op het aanbod in
en stelt dat twee lokalen echt te weinig zijn. Ze herinnert burgemeester en wet
houders er fijntjes aan dat medewerking is gevraagd voor het realiseren van een
schoolgebouw met drie lokalen en dat de Raad van State het college heeft ver
plicht hieraan mee te werken. Het gemeentebestuur blijft echter proberen de
bouw van de school tegen te houden en vraagt de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen zich over het gedane aanbod uit te spreken. De
minister oordeelt tegen de verwachting van het Capelse college in, dat het
bestuur van de CNS het aanbod van de twee lokalen terecht geweigerd heeft.
Niets lijkt dus de bouw van een nieuwe 'School met den Bijbel' in Keten meer
in de weg te staan. Het ongenoegen dat over de kwestie ontstaat, is mede aanlei
ding voor een aantal Capellenaren om vrijdag 3 december 1926 een plaatselijke
afdeling van de 'Vereniging ter bevordering van het Volksonderwijs' (VO) op te
richten. De afdeling, vanaf 1968 'Vereniging voor Openbaar Onderwijs'

Openbare lagere school 11
en de woning van de
bovenmeester in de jaren
dertig van de vorige eeuw.
Foto: verzameling Paul
Weyling.
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genoemd, zal tot 1986 opkomen voor de belangen van het openbaar onderwijs
in Capelle aan den IJssel.
Het gemeentebestuur geeft echter haar verzet tegen de bouw van de school niet
op en biedt het CNS-bestuur nu drie lokalen aan in de OLS Il. Volgens het
bestuur van de CNS is dit aanbod onderdeel van een list van het college om in
Kralingseveer alsnog de vierde Capelse openbare school te vestigen. Tegen deze
school is in 1926, tot grote ergernis van het college, bij Gedeputeerde Staten en
de Raad van State namelijk met succes bezwaar gemaakt. Door in de OLS Il drie
lokalen aan de 'School met den Bijbel' beschikbaar te stellen, zo denkt het
bestuur van de CNS, wordt het gebouw te klein en ziet het gemeentebestuur
mogelijk toch kans om de OLS IV in Kralingseveer te bouwen. Het CNS
bestuur ziet liever geen concurrent in de buurt van de 'Laanschool ' en wijst daar
om het aanbod af. Wel gaat men tot 1931 door, overigens zonder succes, met het
ondernemen van pogingen toch een 'School met den Bijbel' in Keten te vesti
gen, kennelijk daar wel de OLS Il als concurrent voor liefnemend.
In augustus 1930 wordt in Keten de 'Vereniging tot het verstrekken van Lager
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel" (VLOGGC)
opgericht. Vooruitlopend op een officieel verzoek van de VLOGGC om een
schoolgebouw biedt burgemeester J. Verloop in een informeel overleg de nieu
we vereniging alvast de drie lokalen aan in de OLS Il, dezelfde lokalen die hij
eerder aan de 'School met den Bijbel' heeft aangeboden. De ruimte komt vrij, zo
houdt de burgemeester het bestuur voor, omdat in het najaar van 1931 een groot
aantal leerlingen zal overgaan naar de nieuwe nog in aanbouw zijnde OLS IV
aan de Nicolaas Beetsstraat/Tollensgracht (vanaf 1941 Antilopestraat/
Ottergracht) in Kralingseveer. Daarnaast meent hij zeker te weten dat een aantal
leerlingen van de OLS Ir zal overgaan naar de nieuwe school van de VLOGGC.
De burgemeester vraagt het bestuur snel een besluit te nemen omdat er ook een
aanvraag loopt van de 'Laanschool'. Kennelijk wil de burgemeester het bestuur
van de VLOGGC hiermee onder druk zetten. Een leugentje om snel zaken te
kunnen doen, hij weet immers dat het CNS-bestuur geen belangstelling heeft
voor de drie lokalen in de OLS Il en alleen wil gaan voor nieuwbouw. De
VLOGGC aanvaardt echter het aanbod van het gemeentebestuur en verkrijgt
binnen korte tijd de goedkeuring van de gemeenteraad. De opening van de OLS
IV in Kralingseveer in het najaar van 1931 en de vestiging in hetzelfde jaar van
de school van de VLOGGC, welke de naam Ds. Johannes Bogermanschool

Openbare lagere sc/wol
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krijgt, in het gebouw van de OLS 11 was voor het CNS-bestuur reden de aan
vraag voor de bouw van een nieuwe school in Keten in te trekken. Dit omdat
zeker ook leerlingen van de 'Laanschool ' naar de nieuwe scholen in Keten en
Kralingseveer overgaan. Het schoolgebouw aan de IJsselmondselaan is dan naar
verwachting groot genoeg (in 1928 vond nog een uitbreiding plaats) en de bouw
van een tweede' School met den Bijbel' in Keten niet meer nodig. Bovendien
wonen in Keten te weinig leerlingen voor twee christelijke scholen. Het gemeen
te bestuur krijgt zijn gelijk.

aan de NijverheidstraatfVan Speykstraat, waarin beide scholen tot 1983 waren
gehuisvest is nu in gebruik bij ROC Albeda College. De 'Laanschool' (1899) in
Kralingseveer is halverwege de jaren tachtig opgeheven, waarna het schoolge
bouw heeft plaats gemaakt voor woningbouw. De OLS IV in Kralingseveer, die
op een gegeven moment de naam 'De Toekomst' heeft gekregen, is nu in gebruik
als tempel van het Sikh-geloof.
Paul Weyling

Een (bijna) nieuw gebouw
Voordat de gemeente begint met het geschikt maken van het gebouw van de
OLS 11 voor het gebruik door twee verschillende scholen vindt nog in 1930 eerst
een grondige inspectie van het pand plaats. Het resultaat is dat het oude gebouw
wordt afgekeurd. Het gemeentebestuur besluit daarna om de school bijna geheel
tot op de fundamenten af te breken. Architect Hulsteijn krijgt de opdracht een
nieuw schoolgebouw te ontwerpen waarin twee scholen kunnen worden gehuis
vest. De bouw verloopt voorspoedig. Enkele dagen voor de officiële opening
van de Ds Johannes Bogermanschool op 15 oktober 1931, wordt door het
gemeentebestuur in een lokaal van het nieuwe schoolgebouw het deel dat voor
de Bogermanschool bestemd is opgeleverd en overgedragen aan het bestuur van
de VLOGG. Na een korte plechtigheid verlaten de bestuursleden het lokaal,
waarna in hetzelfde lokaal de heropening van de OLS 11 plaats vindt. De
Capellesche schoolquaesetie is met de ingebruikneming van beide scholen min
of meer ten einde maar de verhoudingen tussen betrokken partijen zullen nog
jaren moeizaam en soms vijandig verlopen. Een situatie die nu bijna niet meer
voor te stellen is en gelukkig in de loop der tijd is verdwenen.

In de uitverkoop van Uitgeverij Matrijs kocht ik het boek met boven
staande titel. Het boek beschrijft de geschiedenis van het
Hoogheemraadschap van Schieland tot aan de fusie met het hoogheem
raadschap van de Krimpenerwaard. Die geschiedenis begint eigenlijk al
tijdens de Romeinse tijd (midden eerste eeuw tot het derde kwart van de
derde eeuw). Immers, ook in Capelle aan den Ijssel zijn resten van ver
schillende duikers gevonden. De conclusie is overduidelijk: al in de
Romeinse tijd werd in 'onze' gebieden kunstmatig ontwaterd en probeer
de men de waterstand te reguleren. Uiteindelijk werd dat de taak van het
Hoogheemraadschap: zorgen voor een goed waterpeil, rekening houdend
met de verschillende belangen, die mensen in de polders kunnen hebben.

De OLS 11 krijgt in 1954 een naam. Het personeel stelde burgemeester en wet
houders de naam Prinses Ireneschool voor. De gemeenteraad geeft echter de
voorkeur aan de naam Openbare Lagere School 'West', omdat de plaats waar de
school gevestigd is in de naam tot uiting komt. In 1983 verhuist de OLS 'West'
naar een nieuw schoolgebouw aan de Jan de Geusrede 39, gevolgd door een ver
huizing in 1992 naar een vele malen groter gebouw aan de Berliozstraat II in de
wijk 's-Gravenland. De school aan de Jan de Geusrede blijft voor een deel nog
in gebruik als dependance. De Openbare Basis School 'West' is op dit moment
de grootste van ons land. De Ds. Johannes Bogermanschool verhuist in 1983
naar een nieuwe school aan de Dorus Rijkersrede 1-3. Het oude schoolgebouw

Met een zeker vooroordeel begon ik het boek te lezen. Dit boek moet wel een
heel 'droog' boek zijn. Het onderwerp is toch niet boeiend. Maar al lezende liet
het me niet meer los. Wat vreselijk boeiend en interessant! Dat komt natuurlijk
ook door de bijdragen van de verschillende auteurs en het heeft alles te maken
met de uitvoering van het boek. Rijk geïllustreerd, veel topografische kaarten en
tekeningen, die het verhaal verduidelijken. En natuurlijk ging ik al lezend en
bladerend op zoek naar 'Capelle aan den IJssel'. Ik vond terug het feit, dat
Capelle (en de 's-Gravenweg) al in 1280 genoemd wordt (worden). In dat jaar is
de aanwezigheid van een parochiekerk in Capelle bekend. Zou dat jaar dan
ook als stichtingsjaar van Capelle kunnen gelden?

Ds. Johannes Bogermanschool
1981.
Foro: archief gemeenre Capelle
aan den IJssel.

DE BOEKHOUDING: "HOGE DIJKEN~.PIEPEGRON
DEN. LAND EN WATER TUSSEN ROT I ERDAM EN
GOUDA. EEN GESCHIEDENIS VAN SCHIELAND".

In de tweede helft van de vijftiende eeuw kregen de ambachten (waaronder
Capelle) de beschikking over molens. Toen al waren er hoogheemraden, die toe
stemming voor de bouw van een watermolen moesten geven. Capelle kreeg die
in 1469. In 1491 beschikte Capelle inmiddels over de Capelse molen en de
Ketense molen, beide lozend op de Hollandsche IJssel. Later, in 1497 bleken in
Capelle de Middenmolens te staan, in de Middenmolenspolder. In de winter van
186611867 steeg het water. Op 9 januari 1867 dreigde de Achterweg onder
Capelle te bezwijken. Toen kon een doorbraak worden vermeden. Later, begin
februari, dreigde er gevaar bij de Klaas Klinkertkade. Ook hier werd de zeer
dreigende doorbraak voorkomen. "Meer nog dan vroeger bleek, hoe gevaar
lijk de nabuurschap der plassen voor onze polders was" verzuchtten de dijk
graaf en de hoogheemraden in hun jaarverslag over 1866. Het hoeft dan geen
verwondering te wekken, dat nadien snel begonnen werd met de drooglegging
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van de plassen en de bouw van vier gemalen, waaronder
één in Capelle (1868-1869), dat later naar Jan Anne
Beijerinck genoemd werd. Natuurlijk vertelt het boek het
verhaal over Arie Evegroen, die zijn schip 'De Twee
Gebroeders' tijdens de watersnoodramp van 1953 bij
Nieuwerkerk aan den IJssel in de Groenendijk zette: "In
naam der koningin heb ik het gedaan. Toen ik er voor
lag, begon het gat zo te trekken, dat het schip er auto
matisch naartoe werd gezogen." In 1983 werd er een
monument onthuld. Bij die gelegenheid sprak de toen 78
jarige schipper: "Mijn schuit lag in de buurt, niemand
anders kon het doen".

NAP·PEILMERKEN IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Ten behoeve van metingen bevinden zich voor landmeters in iedere
Nederlandse gemeente, veelal in muren van kerken en gemalen, tal van
peilmerkbouten van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De kop van
deze bouten, referentiepunten voor waterpassingen, is voorzien van de
afkorting NAP, terwijl van de bovenkant de NAP-hoogte in millimeters
bekend is. Een register, bijgehouden door Rijkswaterstaat, is thans te
raadplegen op Internet via de website www.rdnap.nl. Om daar de locatie
van de peil merken en de hoogte-informatie op te zoeken is een password
nodig, maar algemene informatie over het NAP-peilmerkennet is op deze
site vrij raadpleegbaar.

Het boek, dat overigens in 2004 al verscheen, besluit met een overzicht van de
kansen en bedreigingen. In die zin was dat een boodschap aan de fusiepartner.
Onderwerpen als verzilting (die verder reikt dan de grenzen van het
Hoogheemraadschap), de kwaliteit van het water, de verhouding met gemeenten
en provincie komen uitgebreid aan bod. Wis en waarachtig is er kritiek op het
boek te formuleren. Te denken valt aan aandacht voor milieu en, voor het feit,
dat waterschapstaken mannenzaken waren. Dat lijkt me niet terecht. Het is een
geschiedenisboek. Het waren andere tijden ...... Kortom: een prachtig boek!!
'Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen
geschiedenis van Schieland', een uitgave in
Hoogheemraadschap van Schieland, gebonden, 336
Uitgeverij Matrijs Utrecht. Prijs normaal 34,95, nu
gever voor slechts 19,00.

Rotterdam en Gouda. Een
samenwerking met het
blz., ISBN 90 5345 257 5.
in de aanbieding bij de uit
Ton van Mourik

WOONTORENS WORMERHOEK
Het college van B. en W. van Capelle aan den Ijssel heeft de bezwaren
tegen de bouw van twee 62 meter hoge woontorens aan de Wormerhoek
naast zich neergelegd.
Daarnaast besloot het college het gezamenlijke bezwaar van de Historische
Verenigingen Nieuwerkerk en Capelle aan den IJssel tegen de bouw van de
torens kort bij de landelijke 's-Gravenweg en het Hitlandgebied, niet-ontvanke
lijk te verklaren. Het college acht de HVN en HVC niet als belanghebbenden
omdat de bescherming van het historisch landschap niet valt onder de statutaire
doelstellingen van beide verenigingen. De HVN en HVC staken nu hun verzet
maar de bezwaren van beide verenigingen tegen de woontorens blijven echter
onverminderd bestaan. Het is betreurenswaardig dat, ondanks het feit dat heel
veel inwoners van Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel tegen de plannen zijn,
deze toch worden doorgezet. De gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel gaat ech
ter in beroep tegen het besluit van haar buurgemeente, ook het Recreatieschap
Hitlandbos zal de gang naar de rechtbank maken.
Paul Weyling
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Vroeger werden regelmatig zogenaamde peilmerkboekjes uitgegeven, bijvoor
beeld: 'Normaal Amsterdams Peil. Deel IJ. Uitgevoerde waterpassingen en
nadere beschrijving van de plaats der peilmerken, Register X Zuid-Holland.
Zesde uitgave 1944'. Rijksuitgeverij 's-Gravenhage. Opslaan van dat boekje
levert onder andere de volgende Capelse omschrijvingen op:
- Capelle aan den IJssel 5. 'Ronde bout in station Capelle, van den spoorweg
Rotterdam-Gouda, Kerklaan gemerkt 23 in 1942 bewoond door 1. van
Heusden, n. gevel, 0,43 m rechts van linker einde, 0,69 m onder den steenen
dag van het raam' .
- Capelle aan den IJssel 6. 'Ronde bout in den toren van de Hervormde Kerk te
Capelle aan den IJssel, aan de Kerklaan, voorgevel, pilaster rechts van de
deur, 0,45 m rechts van den linkerkant van den pilaster, 0,47 m boven den
hardsteenen plint'.
Vanwege de expositie 'Capelle aan het Spoor' is de eerstgenoemde peilmerkbout
reden om hier nu iets over te publiceren. Zelfs in de maquette van het Capelse
station (1915) zou dankzij de precieze beschrijving de bout met bijvoorbeeld een
spijkertje kunnen worden aangegeven. De bout 'Capelle aan den IJssel 6' is
De ingang van de Dorpskerk, met rechts van de ingang circa een halve meter boven de
grond de peilmerkboUl. Foto: collectie Adri den Boer.
,
?
Petlmerkbout.
Foto: collectie
Adri den Boer.
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opgenomen omdat deze nog aanwezig is, nu onder de naam 38A003. De boven
kant van de bout ligt nu op 1,317 m boven NAP. Op bijgaande foto is de bout
ter wille van de herkenbaarheid van een witte schijf voorzien. Een peilmerkbout
met de aanduiding 37F279 en een hoogte van 0,450 m onder NAP bevindt zich
in de zuidoostgevel van het gemaal Jan Anne Beijerinck aan de Berm weg 13/15,
rechts van de deur een halve meter boven de grond. Kijk gerust eens in het echt
naar de bouten! De hoogte van een peilmerkbout zegt pas iets over de maaiveld
hoogte als men corrigeert voor de hoogte van de bout boven dat maaiveld van
dat moment. Voor algemene informatie over de maaiveldhoogte in NAP per
postcodegebied kan men op de genoemde website onder de 'veelgestelde vra
gen' vrij de postcode intikken. Ook dat is aanbevolen!
Adri den Boer

EINDE VERHAAL
In september 2000 werd ik door Seno Elhorst, toen voorzitter van de
HVC, benaderd met het verzoek om zijn vrouw Coba Elhorst-Donker
als redacteur van de HVC-Nieuwsbrief op te volgen. Een eervol ver
zoek, waar ik na enige bedenktijd 'ja' op heb gezegd. Niet alleen omdat
het mij leuk werk leek, maar vooral omdat ik graag schrijf over de
meest uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van Capelle aan
den Ijssel, het dorp waar ik geboren en getogen ben en altijd heb
gewoond en gewerkt. Maar aan alles komt vroeg of laat een einde, zo
ook aan mijn redacteurschap van de HVC-Nieuwsbrief.
Ruim 6 jaren heb ik met veel plezier de HVC-Nieuwsbrief redactioneel
inhoud gegeven. De eerste was: 'Jaargang 14, winter, nummer 4' (december
2000), de laatste het nummer dat voor u ligt: 'Jaargang 21, voorjaar, nummer
l' (maart 2007). Totaal 26 nummers met 684 pagina's verenigingsnieuws,
nostalgie en historie en bijna evenveel foto's en illustraties. Alles bij elkaar
een heel dik boek. Tussendoor kwamen nog eens vier expositieboekjes - De
Ramp van '53, Koopmansgeest & Vakmanschap, Feest en Capelle aan het
Spoor - een aantal krantenartikelen, honderden persberichten en schreef ik
mee aan het boek 'Verdwenen Scheepshellingen'.
Ik wil iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan
alles hartelijk bedanken daarvoor. In het bijzonder Janny van Berkel
Otterspeer, Adri den Boer, Wim van den Bremen, Jaap de Gier, Ger Mulder,
Eva Obbes en Herman Stolk. Maar zeker ook Arie van Wijngaarden van AVW
Vakpers BV, die iedere keer weer liet blijken heel betrokken te zijn bij het tot
stand komen van de HVC-Nieuwsbrieven en expositieboekjes, evenals zijn
medewerkster Annet Kool. Als laatste wil ik de vele leden/lezers bedanken
voor hun reacties en vaak waarderende woorden. Mijn opvolger(s) wens ik
veel succes toe.
Paul Weyling
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