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Het Historisch Museum aan de Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne
Beijerinckgemaal, is bereikbaar onder telefoonnummer 010 - 450 00 80
Website: www.hvc-capelle.nl
E-mail: hvc-capelle@hetnet.nl
Gironummer 4395118
Bij de omslag:
De Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel met de Algerabrug tussen
Krimpen- en Capelle aan den IJssel. Foto: Rijkswaterstaat.
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VAN DE VOORZITTER
Al u dit leest is de verhuizing van de HVC naar de Mient achter de rug en
zijn we al weer druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de opening
van de expositie ‘50 jaar Stormvloedkering en Algerabrug’ op vrijdag 29
augustus a.s. en Open Monumentendag op zaterdag 13 september a.s.
Om toch nog even op de verhuizing terug te komen, ik wil alle mensen die hebben geholpen bij het inpakken, verhuizen en inrichten hartelijk bedanken voor
hun inzet. Geweldig!
En ik wil nog even niet denken aan het omgekeerde proces dat ons, vanzelfsprekend, nog te wachten staat. Maar ook dan hoop ik dat we het weer met z’n allen
doen. Eigenlijk weet ik dat wel zeker.
Over de nieuwe expositie wordt u elders in de Nieuwsbrief uitvoerig geïnformeerd. Vanwege de restauratie van het J.A. Beijerinckgemaal zijn we hiervoor
uitgeweken naar de expositieruimte op de begraafplaats Nijverheidstraat.
Hoewel de ruimte beperkt is, is de plek - dicht bij de Stormvloedkering en de
Algerabrug - heel toepasselijk. Men kan zo vanuit de expositie naar de omgeving lopen waar het verhaal zich afspeelt.
Dit jaar zullen er allerlei feestelijkheden in Capelle en Krimpen aan den IJssel
zijn die, evenals het thema van onze nieuwe expositie, gaan over de
Stormvloedkering en de Algerabrug. U leest hierover zeker in de kranten. Zo is
er op 30 augustus a.s. een grote publieksdag met allerlei activiteiten.
Ook verschijnen er diverse publicaties die met het thema te maken hebben.
• Uitgeverij AVW Vakpers BV geeft, samen met de Historische Verenigingen
Capelle en Krimpen, het boek ‘Stormvloed aan De IJssel’ uit. Dit boek verschijnt 20 augustus a.s. en kost € 12,50. Natuurlijk te verkrijgen via de
HVC, maar ook via de boekhandel.

Onze nieuwe locatie op de Mient 1.
Links de ingang
naar de kantoorruimte en rechts
de grote ingang
naar de opslagplaats.
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Paul Weyling en Cees Loeve schreven eerder beiden een boekje met geschiedenissen en herinneringen aan de ramp van 1953, uit Capelle en Krimpen. In het
kader van 50-jaar Stormvloedkering zijn die verhalen en herinneringen nu ineen
geschoven, geactualiseerd en aangevuld.
•

Verder brengt Rijkswaterstaat een magazine uit over 50 jaar Hollandsche
IJsselkering. Hieraan hebben Paul Weyling en Cees Loeve ook meegewerkt. Daarom kon de HVC exemplaren van het magazine kopen voor een
sterk gereduceerde prijs. We hebben alleen voor onze leden 75 exemplaren
gekocht. Het is op A3-formaat, met verhaal en foto’s. Ze kosten nu € 7,50
(later alleen te bestellen bij de uitgever voor € 29,50, inclusief BTW en
verzendkosten). Te bestellen bij de HVC per email hvc-capelle@hetnet.nl
of telefonisch 010 - 450 00 80. Op = Op.

Ik kom u graag tegen op één van onze activiteiten eind augustus en begin september.
Anneke van den Bremen
voorzitter

‘HET BOERENERFGOED’
BIJNA UITVERKOCHT! HAAST IS GEBODEN!
In de afgelopen tijd hebben heel wat mensen hun neus gestoten bij de
diverse boekhandels in de regio. Op zoek naar een exemplaar van ‘Het
boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel’ vingen zij bot. Er zijn vrijwel
géén exemplaren meer te bemachtigen. Zij waren echter niet op de hoogte
van het feit dat er bij de HVC nog steeds een beperkte voorraad van dit
boek aanwezig is.
Gedurende de periode dat de HVC-expositieruimte in het Beijerinckgemaal de komende
maanden wegens verbouwing gesloten is,
kunt u voor de aanschaf van ‘Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel’ terecht bij
Frans van Es: 010-4500883 of via het e-mailadres fransvanes@planet.nl
Ook tijdens de komende Schenkelmarkt op 5
en 6 september a.s. is, zo lang de voorraad
strekt, dit boek aan de HVC-kraam te koop.
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ROUTEBESCHRIJVING NIEUWE ADRES
Locatie : Mient 1 2903 LC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 4500080
Openbaar vervoer
Vanaf treinstation RotterdamAlexander. Metro richting
Rotterdam-SchiedamCentrum tot aan metrostation
Capelsebrug. Overstappen op
metro richting Capelle aan
den IJssel. Uitstappen bij
metrohalte Slotlaan. Bij de
uitgang rechtsaf. Rechtdoor
lopen (Slotlaan) en bij de
rotonde linksaf (Rembrandtsingel), vlak voor de brug
rechtsaf de Weteringstraat in.
Rechtdoor lopen tot aan houten bruggetje links, hier overheen lopen en het gebouw is direct links.
Met eigen vervoer
1 Vanaf Rotterdam (A20). Afslag Rotterdam-Pr. Alexander, Capelle aan den
IJssel Onderaan de afslag naar rechts. Vanaf hier zie 3.
2 Vanaf Utrecht. Afslag Rotterdam-Pr. Alexander, Capelle aan den IJssel.
Onderaan de afslag naar links. Vanaf hier zie 3.
3 Rechtdoor rijden (Capelseweg, Kanaalweg, Rivierweg) Aan het eind van
de Rivierweg naar rechts (Meeuwensingel) Na een paar honderd meter ziet
u links een zijweg met de naam Anzere, rij deze op, Ga verder bij 5.
4 Vanaf Breda, Dordrecht (A16). Ter hoogte van Ridderkerk op splitsing borden richting Capelle aan den IJssel volgen. Direct over de Brienenoordbrug
afslag Capelle aan den IJssel. Onderaan de afslag bij stoplicht naar rechts.
Borden richting Capelle aan den IJssel volgen (A. van Rijckevorselweg).
Bij volgende rotonde (Capelse Plein) rechtdoor richting Nieuwerkerk aan
den IJssel. Eerste stoplicht rechtsaf (politiebureau en brandweerkazerne)
Rechtdoor (Slotlaan) Volgende rotonde driekwart rond (Rembrandtsingel)
Het verlengde hiervan is de Meeuwensingel Na een paar honderd meter ziet
u rechts een zijweg met de naam Anzere, rij deze op. Ga verder bij 5.
5 Anzere gaat over in de Mient. Anzere maakt na plm 100 meter een haakse
bocht naar rechts, u ziet het gebouw na deze bocht aan het einde aan uw
rechterhand liggen. Rechts kunt u parkeren in één van de parkeervakken
naast de weg,
De ruimte hebben wij gehuurd van Promen. Onze goederen uit het museum zijn
hier opgeslagen en wij hebben gezamenlijk met Promen een vergaderruimte. Wij
zijn aanwezig op maandagmiddag en woensdagmiddag. Op vrijdagochtend verricht de beeldbank zijn werkzaamheden in de vergaderruimte.

HVC Nieuwsbrief najaar 2008 pagina 52

OPEN MONUMENTENDAG 2008
ZATERDAG 13 SEPTEMBER, 10.00 - 16.00 UUR
Het landelijk thema van Open Monumentendag is dit jaar “SPOREN”
Door de HVC plaatselijk ingevuld als “SPOREN langs de Hollandsche
IJssel”. Samen met het Van Cappellenhuis, de Dorpskerk, de Kunstmarkt
en Buurtgroep Capelle-West is een historische wandelroute met een aantrekkelijk programma gemaakt.

PROGRAMMA
• Historische wandelroute
De historische wandelroute, met veel achtergrondinformatie, loopt vanaf de
begraafplaats aan de Nijverheidstraat tot aan de Dukdalf. De route is tijdens
OMD te verkrijgen bij de HVC-kraam (nr. 20) op de Kunstmarkt, het Van
Cappellenhuis, de expositieruimte op de begraafplaats Nijverheidstraat en
de CIC-kraam op de CultuurMarkt).
• Oude Begraafplaats aan de Nijverheidstraat

In de expositieruimte op de oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat wordt
een tentoonstelling gehouden over het feit dat 50 jaar geleden de Stormvloedkering en de Algerabrug in gebruik zijn genomen. In de expositieruimte zijn aanleiding tot en gevolgen van de vaste oeververbinding, de stormvloedkering en de dijkverhoging te zien. Korte rondleidingen over de
begraafplaats zijn er om 11 - 12 - 14 en 15 uur.
• Op het speelveld achter de Kleine Zeeheldenbuurt
aan het einde van de De Ruyterstraat
De hele dag staat hier een tent (met koffie, thee en wat lekkers en tussen
14.00 en 16.00 uur fris en een glaasje wijn). Een comité van de Kleine
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Zeeheldenbuurt organiseert daar in samenwerking met de Historische
Vereniging en de Buurtgroep Capelle West een kleine tentoonstelling van
foto’s van woningen die moesten verdwijnen als gevolg van de dijkverzwaring na de watersnood in 1953.
• Reünie
Oude buurtbewoners worden opgeroepen om tussen 11.00 en 14.00 uur de
tentoonstelling te bezoeken om elkaar te ontmoeten. Om ca. 13.30 uur treedt
een Shantykoor op.
• Op het terras van restaurant
“Fuiks Eten en Drinken”
U kunt genieten van het uitzicht
over de naastgelegen rivier de
Hollandsche IJssel en een speciaal door het restaurant voor deze
route samengesteld Open Monumentendag arrangement gebruiken.
• Dorpsstraat 144
De kunstenares Heleanne van
Andel heeft dit pand in gebruik
als atelier en werkplaats. De
entree is tevens expositieruimte:
portretten die Heleanne tekende
in d’Amandelhof zijn er te
bezichtigen. De schildersezel en
enkele werken van de ca. 40 jaar
geleden overleden verdienstelijke amateur-schilder Gijs Pols
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zijn ook nog te zien. In de ruimte boven (die ook gebruikt en gehuurd kan
worden voor vergaderingen e.d.) staat een leestafel met documentatie en
veel boeken over kunst. In de tuin aan de naastgelegen Hollandsche IJssel,
achter de werkplaats, is groter werk van haar te zien.
• Oude Dorpskern (omgeving Dorpskerk)
Er zijn om 11 – 12 – 14 en 15 uur rondleidingen door dit beschermde dorpsgezicht. Aanmelden bij de kraam (nr. 20) van de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel op de Kunstmarkt bij de Kerklaan, waar ook het
startpunt is.
Kerklaan
Op de Kerklaan wordt vandaag de 38e Kunstmarkt gehouden. 43 kunstenaars
exposeren hun kunst in kramen. In hun uitgestalde voorwerpen kunt u rondsnuffelen of er iets van uw gading is. Het programma van de Kunstmarkt is:
• 10.45 uur tot 15.45 uur Leipe Leo Entertainment
speelt drie typetjes gedurende 4 x 40 minuten:
- Bartholomeus, de Middeleeuwse Dorpsgek.
- Sjef van Puffelen, de slechtziende Politieagent en
- Leipe Leo, directeur van de Haagse Bordeauxrode Branche.
• 10.30 uur tot 13.30 uur speelt de muziekgroep “Calabres”,
zij verplaatsen zich over de Kunstmarkt.
• 13.30 uur tot 16.00 uur spelen Bas Boon (piano) en Bart Hengeveld (bas).
• Na 14.00 uur kan er wijn worden geproefd.
• Om ongeveer 15.30 uur worden 3 kunststukken van de aan de kunstmarkt
deelnemende kunstenaars geveild, waarvan een gedeelte van de opbrengst
naar een goed doel gaat.
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Dorpskerk
• In verband met Open Monumentendag is
de kerk de hele dag opengesteld.
Vandaag wordt het bekende ruim 100
jaar oude Van Dam orgel bespeeld. In de
N.H. Dorpskerk is ook het gerestaureerde Tiengebodenbord met omlijsting en
fronton te zien, dat bij de restauratie van
het kerkgebouw in de jaren 60 van de
vorige eeuw is teruggevonden in het
stookhok. Het bord dateert uit 1656 en
is van de hand van “den bekwaamen
Penseelschrijver” Roos.
Van Cappellenhuis
In het monumentale Van Cappellenhuis aan
de Dorpsstraat 164 zijn de hele dag activiteiten.
Regentenkamer
• Ieder uur een rondleiding (10 -11 – 12 – 13 – 14 en 15 uur)
In de hal van het Van Cappellenhuis
• kunt u de maquette van het ‘oude’ Vuijkterrein / de scheepswerf bewonderen.
Galerie Van Cappellen
• Is geopend van 10.00 - 16.00 uur met het thema Sporen (Officiële opening
is op 5 september en de tentoonstelling loopt door tot en met 12 november
2008).
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Van Cappellenzaal
• 11.00 – 12.00 uur Film van Capelle 1953.
• 12.00 – 16.00 uur Muziekoptredens.
Zowel in de Van Cappellenzaal als
in de Beeldentuin van het Van
Cappellenhuis is gelegenheid tot het
gebruiken van een consumptie. In
de tuin is een thee- en koffieschenkerij met wat lekkers.
Aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat 199-201
• Rondvaart met historische
zeilschepen. U kunt voor een
tochtje over de Hollandsche
IJssel meevaren. Het is ook
mogelijk de tocht te onderbreken
in Krimpen aan den IJssel voor
een bezoekje aan museum
Crimpenerhof. Vanwege de aansprakelijkheid kunnen kinderen,
jonger dan 12 jaar, slechts onder
begeleiding van volwassenen
een vaartocht maken.
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EXPOSITIE
“50 JAAR STORMVLOEDKERING EN ALGERABRUG”
Op vrijdag 29 augustus a.s. presenteert de Historische Vereniging Capelle
aan den IJssel in de expositieruimte gevestigd bij de begraafplaats aan de
Nijverheidstraat de expositie “50 jaar stormvloedkering en Algerabrug”.
De expositie zal worden geopend door de heer M. Walraven, Districtshoofd Waterdistrict Nieuwe Waterweg van Rijkswaterstaat.
De uitvoering van het Deltaplan is als eerste begonnen met de bouw van de
stormvloedkering in de Hollandsche IJssel. Deze was in 1958 gereed en
beschermt het laagst gelegen deel van Nederland tegen overstromingen. Het
complex bestaat uit vier torens die ruim 44 meter boven NAP uitkomen, waartussen twee beweegbare schuiven hangen, een schutsluis voor de scheepvaart,
en een overbrugging voor het wegverkeer.
De expositie “50 jaar stormvloedkering en Algerabrug” is verdeeld in vier
hoofdthema’s die onderverdeeld zijn in diverse subthema’s.
• Het eerste thema behandelt Capelle en Krimpen aan den IJssel voor 1953 en
de geschiedenis van de Hollandsche IJssel en de Schielandse Hoge Zeedijk.
• Het tweede thema is de watersnoodramp in 1953, en het herstellen van de
dijken daarna.
• Het derde thema betreft de bouw van de stormvloedkering en de Algerabrug.
De feestelijke opening van de Algerabrug.
• Het laatste thema laat de ontwikkeling van Capelle en Krimpen aan den
IJssel na 1958 zien. Ook wordt het brengen van de dijk op deltahoogte en
de bouw van ’s-Gravenland
getoond.
De expositie “50 jaar stormvloedkering en Algerabrug” is tot stand
gekomen met medewerking van
Rijkswaterstaat, het Baggermuseum
in Sliedrecht, het streekmuseum
Crimpenerhof,
evenals
de
Historischekring Krimpen aan de
IJssel, de Kunstkring Krimpen aan
den IJssel, de filmclubs van Capelle
en Krimpen aan de IJssel, Neeltje
Jans te Burgh-Haamstede. De expositie is samengesteld door Hans
Bolkenstein, Bram van Bochove,
Cees Hartmans en Paul Weyling.
De expositie is te bezoeken vanaf
zaterdag 30 augustus tot en met 29
november 2008 in de expositie
ruimte bij de oude begraafplaats aan
de Nijverheidstraat. Geopend op
elke zaterdagmiddag van 13.00 uur
tot 16.00 uur.

50 jaar Stormvloedkering
en Algerabrug

30 augustus 2008 t/m 29 november 2008

Expositieruimte Oude Begraafplaats
Nijverheidstraat / Capelle-West / Gratis Toegang
Elke zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur
www.hvc-capelle.nl
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e-mail: hvc-capelle@hetnet.nl

50 JAAR ALGERA
Eerste Deltawerk Hollandsche IJssel

FEEST OP 30 AUGUSTUS
Vijftig jaar droge voeten en dat mag gevierd worden.
Capelle en Krimpen hebben het initiatief genomen om in eendrachtige
samenwerking met Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het projectteam Schone Hollandsche IJssel een programma samen te stellen dat aan
deze gebeurtenis de nodige aandacht schenkt.
Naast een educatief programma, een historische tentoonstelling (opening in
Capelle op 29 augustus) en een congres wordt er op zaterdag 30 augustus a.s.
een groots opgezet publieksfeest gehouden.
Het publieksfeest op 30 augustus
Een dag voor jong en oud, van en voor de inwoners van Capelle en Krimpen.
Een feest dat duurt van 10 uur ’s morgens tot middernacht. Concentratie van de
festiviteiten bij de stormvloedkering en Algerabrug op twee podia ter weerszijde van de brug.
Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur zullen er boten varen op de Hollandsche IJssel,
publiek kan (op het terrein van Rijkswaterstaat aan de westkant van de brug) open afstappen. Onder meer zullen er klassieke schepen varen van de Van Waning
Stichting.
Van 13.00 uur tot 17.30 uur worden er Drakenbootraces gehouden. Teams van
organisaties en bedrijven uit de regio, van de beide gemeenten, Rijkswaterstaat,
en het hoogheemraadschap zullen strijden om de eer in grote (16 personen) en
kleine (8 personen) boten.
Voor de jongste inwoners is er vanaf 10 uur onder de oprit aan de Krimpense

De opening van de
Algerabrug op 22
oktober 1958. Na
afloop van de autoparade loopt de
toegestroomde bevolking over de Algerabrug.
Foto : Gemeentearchief Capelle
aan den IJssel
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kant een programma bestaande uit een attractieplein met o.m. de Nickelodeon
Supertruck, een entertainmentplein met poppentheater en ballonnenclown en
een creatiefplein (knutselen, schilderen etc.). En op de IJsseldijk in Krimpen zal
de jeugdbrandweer zich presenteren.
Van 10.30 uur tot 18.00 uur zal er op de twee podia aan de Ketensedijk een aaneenschakeling van optredens te zien zijn van zang-, muziek- en dansgezelschappen uit de beide gemeenten.
Overdag treden in de Nieuwe Westerkerk koren op en vindt een bijzonder orgelconcert plaats.
Van 18.00 uur tot 21.00 uur vervolgens een discoshow met de Radio 538 DJ’s
on Tour Show.
’s Avonds na een lampionoptocht (start in Capelle vanaf De Koperwiek en het
winkelcentrum ’s-Gravenland en in Krimpen vanaf het Tuyterplein) zullen Amy,
Shelley & Lisa optreden (winnaars junior-songfestival), gevolgd door een optreden van de zangeres Maud.
Vanaf 22.30 uur: een daverend slot: een concert van de Marinierskapel der
Koninklijke Marine, gevolgd door een spetterend vuurwerk.
Een uitgebreid en gedetailleerd overzicht met tijden van wat wanneer die dag te
zien is, staat in de speciale feesteditie die huis aan huis wordt verspreid.
De Stormvloedkering gesloten op 13 mei 2008. Foto: Kees Grandia
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WONEN AAN DE GROENEDIJK.
Arie Heuvelman (1934) tegenwoordig wonend in Oud Alblas vertelt van
zijn jeugd aan de Groenedijk in Capelle aan den IJssel.
Arie begint zijn leven en zijn verhaal op de Groenedijk 6. Daar stond een dijkhuis op de plaats waar nu aannemer Heijmans is gevestigd. Samen met zijn
ouders woonde hij in de woning, waarin een woonkamer en een keuken waren.
Boven waren twee slaapkamers. Er werd gekookt op petroleumstellen. In het
huis ernaast woonde trouwens de petroleumboer v.d. Welle.
Omstreeks 1937 wilde men het buitendijkse terrein daar ophogen. Daarvoor
stond de woning in de weg. Die werd gesloopt. In de dijkwoning was een rechtopstaande muur die als extra steun in de dijk was gebouwd. Het was de bedoeling, dat die muur bleef staan. Maar bij het slopen viel de muur toch om, waarbij één van de werknemers van het sloopbedrijf om het leven kwam. Het gezin
verhuisde naar Groenedijk 2 waar zijn broer Dirk werd geboren. De wc was buiten en er keek een raam uit op de woonboerderij erachter. Arie leerde daar van
Cent Vuik zeggen: ´´Ho paard, eerst pissen``Naast het huis was een paardenstal,
die gebruikt werd door Cent Vuik die schillen ophaalde. Hij kwam elke morgen
het paard halen om voor zijn wagen te spannen. Maar eerst zei hij altijd tegen
het paard: ´´Ho paard, eerst pissen``. Zodat Arie dat ook tegen zijn moeder ging
zeggen.
Het huis werd gehuurd van gemeentesecretaris Biert, die zelf in die woonboerderij op het einde van de Dorpsstraat nr.178 woonde. Ze waren dus buren. Arie
moest omdat zijn ouders niet zo best met de heer Biert op konden schieten,
wekelijks de huur brengen. Hij werd dan ontvangen door een dienstbode die
hem lang liet wachten en hem vaak een reclamekaakje van kruidenier den Toom
meegaf. Het pad waarover Biert naar de Dorpsstraat moest lopen, met zijn dandygang compleet met parapluie, liep (en loopt) langs het huis van vader
Heuvelman. Het pad heet nu, naar de bewoner, Brandwijksedijk. Heuvelman
had langs het pad waslijnen geplaatst. En een kippenhok. Dat moest van Biert
echter allemaal verdwijnen. Vader plaatste dat toen aan de overkant van de
Groenedijk.
Arie weet nog dat het huis eerst geen elektra had. Zijn vader heeft dat aan laten
leggen voor ƒ 200. Toen ze het huis in 1940 verlieten om naar de
Wilhelminastraat te verhuizen, wilde Biert de elektra niet overnemen. Vader
Heuvelman had het huis tot een bepaalde datum gehuurd, maar was er al eerder
uit vertrokken. Biert had het huis toen van een nieuw slot voorzien. Omdat ze

Links de boerderij van dhr.
Zeeuw aan de Dorpsstraat
178 en rechts de woning
aan de Groenedijk 4, gezien vanaf de Hollandsche
IJssel.
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niet tot overeenstemming kwamen, sloopte Aries vader de elektra uit de woning.
Waarop Biert aangifte deed. Er kwam een rechtzaak van en Aries vader moest
een boete betalen. Achteraf zei veldwachter Quist dat vader Heuvelman beter
eerst bij hem langs had kunnen komen. Omdat hij dan Biert gesommeerd had het
slot eraf te halen omdat Heuvelman toen nog huurder was. Na dat incident werd
Biert voortaan iedere dag door de gemeentebode gehaald en gebracht. ´s
Morgens, tussen de middag en na werktijd.
Toen het buitendijkse terrein was opgehoogd, was het een prachtig terrein om te
voetballen. Het was altijd bespeelbaar. Dat gebeurde dan ook elke woensdag- en
zaterdagmiddag. In de oorlog hadden de jongens geen bal. Daarom haalden ze
bij scheepswerf Vuijk van Duitse boten rubberen elastieken waarmee een bal
werd samen gebonden. Kort na de oorlog is Arie daarom lid geworden van het
CJMV, want die hadden een leren bal.
Aan de overkant van de straat zat rijwielhandel en autobedrijf Henk Maat. Daar
naast stond een grote schuur waarin de Capelse Gymnastiek Vereniging jarenlang zijn trainingen hield onder leiding van kruidenier Piet van Wijk. Voor 5 cent
per week contributie begon Arie Heuvelman daar in 1938 zelf ook mee.
Achter op het terrein, tegen de rivier aan, stonden aanvankelijk, op de restanten
van de oude steenplaats, drie huizen. Vooraan woonde opa Arie Heuvelman. Die
was binnenschipper en had, voordat Arie was geboren, met een zeilboot gevaren, die hij bij zijn huis aanlegde. Hij voer veel ijsselstenen van steenplaats
Mijnlieff in Hitland naar de bouw in Schiedam. Opoe werkte vroeger op die
steenplaats. Ze vertelde dat ze na de geboorte van een kind na veertien dagen
weer ging werken. Met het kind in de kruiwagen, om het op het werk de borst
te kunnen geven. Mijnlieff had ook een winkel voor zijn werknemers waar het
gekochte op de lei werd geschreven. En ‘s zomers met het loon werd verrekend.
In dat huis woonden opoe en opa met 12 kinderen. Ze hadden een grote woonkamer en geen keuken maar wel een grote zolder. Daar sliepen de kinderen. Opa
en opoe sliepen in de bedstee. Ze hadden ook een varken dat in november werd
geslacht. Een ham ging naar de slager voor zijn werk en de andere achterham
werd door de slager gerookt en teruggebracht. Het overige vlees ging in het zout.
In november en december was dat vers gezouten vlees nog wel lekker, maar in
april was het al haast niet meer te eten. Opoe had ook kippen. Elke week kwam
er een marskramer langs en die
wilde van oma
graag een vers ei.
Daar kreeg ze dan
2,5 cent voor van
de man. Maar als

De sloop van de
woningen aan de
Groenedijk 27-29
in 1975 ten behoeve van de aanleg
van de Couwenhoekseweg
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de marskramer kwam kreeg opa eerst een signaal of hij wilde kijken of er wel
verse eieren in het hok lagen omdat hij er anders gauw één uit de kast in het hok
moest leggen.
Aan de achterkant van het huis woonde Annechien Terlouw, de moeder van de
beroemde voetballer Rinus Terlouw. Annechien was baakster en heeft ook Arie
zelf ter wereld geholpen. Rinus trainde daar altijd tegen de muur. Op de punt van
het terrein woonde de familie van de Herik. Ook deze drie huizen verdwenen in
1940 bij het ophogen van het terrein. De familie van de Herik verhuisde toen
naar de ’s Gravenweg. Achter het huis Groenedijk 2 was een losplaats voor zand
en grint van Lammert de Waard, die later een geschenkenwinkel aan de
Bermweg had. Schuin tegenover het voetbalveld van toen, naar de
Couwenhoekseweg toe woonde Willem Multem. Dat was een belangrijke voetballer van Zwervers en later was hij ook grensrechter. Die kreeg na het voetballen altijd de voetballertjes bij hem langs om water te drinken. Daar woonden ook
Jan Schouten de wielrenner, Bart van Dongen de scharenslijper en van Deventer.
Na de Couwenhoekseweg, daar waar nu de sportvelden liggen, woonde de familie Terlouw. Hij was binnenschipper en had een schip van 70 ton dat buitendijks
in de zelling lag. Dat schip kon daar alleen weg bij hoog water. Hij vervoerde
meestal zand en grint. Hij loste dat bij de Kerksteeg waar een loswal was, tegenover de Dorpskerk.
Naast Terlouw woonde de familie Molenaar en iets verder, waar nu IJsselzicht
is, de familie Rolloos, de kippenboer. Aan de buitenkant van de dijk was daar
een zelling die omstreeks 1937 met een kade van de IJssel werd afgescheiden.
En daardoor droog viel. Tijdens de oorlog verbouwde slager Snoei daar graan.
Hij hield daar ook koeien voor de slacht. Tijdens de hongerwinter van 1944 gingen de mensen daar aren lezen. De Groenedijk was toen echt een grasdijk, waar
slechts een smal hard kleipaadje was gevormd van de fietsen die er langs kwamen.
En aan het eind van de Groenedijk was het palengat van Seinstra. Palen die vanuit Finland naar de Merwedehaven werden vervoerd en gelost. Ze werden dan
met vlotten achter een sleepbootje naar Capelle gevaren. Schipper op die sleepboot was Enne van der Wal. Tussen één van de laatste kribben was een zandstrand waar half Capelle kwam zwemmen. Er was altijd wel iemand die bij
Jamin in Rotterdam een pak ijs (dubbeldik) kocht en dat met een paar centen
winst aan het strand aan de zwemmers verkocht. Arie Heuvelman herinnert zich
nog dat hij moest worden ingeënt en toen in zwembroek van het zandstrand werd
geplukt om bij dokter
Zandbergen aan de
Kerklaan te worden
ingeënt.

Steenplaats “De Kouwenhoek” aan de Groenedijk
in 1900
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UIT DE NIEUWERKERKSE OUDHEIDKAMER
Interessant was in het vorige nummer de reactie van Joop van der Kraan
van ooit ’s-Gravenweg 354, een pand achter de oude spoorlijn, op het vermelde in het Capelse boerenerfgoedboek over het afbranden van de boerderij van Toon Ooms.
Na het memoreren van een tweede verzetsaanslag op de spoorlijn stelt hij inzake het eigen huis: “Weliswaar kwamen er Duitsers, maar het liep goed af. Kort
daarvoor hadden we al twee keer huiszoeking gehad op wapens, de eerste keer
van de Luftwaffe en de tweede keer van de Feldgendarmerie, die beide in
Nieuwerkerk aan den IJssel gelegerd waren.”
Als een illustratie daarbij is een plaatje van een Ausweis uit de collectie van de
Nieuwerkerkse Oudheidkamer boeiend. De Nieuwerkerkse loodgieter Van
Wijngaarden moest voor het Nieuwerkerkse waterleidingbedrijf regelmatig
werkzaamheden verrichten in het Duitse legerkamp op de hoek
Schollevaartseweg/Hoofdweg in Capelle. Dat hoekje Capelle werd gemakkelijker verzorgd vanuit Nieuwerkerk. Het genoemde boek signaleert dat dit ook
gold voor de na-oorlogse agrariërs van de Hoofdweg tussen het spoorwegviaduct en de Nieuwerkerkse grens, de Schollevaarsetocht. Van Nieuwerkerk zelf
is geen Duitse legerplaats bekend, maar bekend is dus wel dat die Capelse hoek
aan de Hoofdweg wel vaker als Nieuwerkerks werd aangeduid!

Dit voorjaar kreeg de Nieuwerkerkse
Oudheidkamer verder na een bankfusie
divers gelegenheidsaardewerk in langdurig bruikleen. Van een wandbord hieruit
is het afbeelden in deze Nieuwsbrief passend. Het gedenkbord werd in 1929 aan
de 25-jarige Boerenleenbank Nieuwerkerk aan den IJssel geschonken door de
afdeling Nieuwerkerk & Capelle aan den
IJssel en omstreken van de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw. Het bord
werd vervaardigd door Goedewaagen in
Gouda en toont onder veel meer de beide
gemeentewapens. Overigens was de
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Capelse Boerenleenbank pas van 1920. Veehouder Adrianus van der Dussen
van de hoeve Zevenkamp van de Schollevaarseweg zat echter in 1904 al in het
voorlopig bestuur van de Nieuwerkerkse bank! Eenzelfde ‘grensoverschrijding’
gold voor de Coöperatieve Landbouwvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel,
terwijl de afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw dus regionaal was.
De Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel is
gevestigd in de boerderij ‘Nooit Gedacht’, ’s-Gravenweg 8, vlakbij de Capelse
grens. Open middagen zijn de laatste zaterdagen van de maand van 14-17 uur.
Adri den Boer

MAGAZINE HOLLANDSCHE IJSSELKERING
In 1958 is de Stormvloedkering in de Hollandsche Issel als eerste van de
Deltawerken gerealiseerd.Dat betekent dat in 2008 de kering 50 jaar bestaat. Ter
gelegenheid hiervan wil Rijkswaterstaat een magazine samenstellen. Het magazine gaat over de stormvloedkering en heeft een karakteristieke uitstraling. De
inhoud van het magazine bestaat uit veel foto's en bevat achtergrondverhalen
van toen en nu. De verhalen en foto's blijven niet beperkt tot het object zelf,
maar ook het achterliggende, door de kering beveiligde, gebied wordt betrokken.
Bij de totstandkoming van het Magazine hebben de omliggende Historische verenigingen materiaal aangedragen. Op 22 oktober 2008 zal het magazine worden
aangeboden. Zie de voorproef van het coverblad.
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GROOTSCHEEPSE RESTAURATIE
EINDELIJK VAN START
Eindelijk is het zover: na werkelijk 3 jaar praten, lobbyen, overleg is op
19 mei de grote renovatie gestart van het Beijerinckgemaal. Ruim
500.000 euro is er bij elkaar gebracht en de plannen worden inmiddels
uitgevoerd. In de vorige nieuwsbrief konden we nog niet precies aangeven
wat er allemaal gaat gebeuren, maar dat kunnen we nu wel:
Feitelijk zijn er zes grote aandachtsvelden waaraan wordt gewerkt:
1 De watergangen voor en achter het gemaal. Hoe staan die erbij en wat moet
eraan gebeuren om het de komende vijfentwintig jaar goed te laten functioneren? Aan de achterzijde van het gemaal, bij de aanvoertocht wordt de
kroosbrug vernieuwd en wordt de kademuur rechtgezet die in de loop van
de tijd steeds verder ging overhellen. Inmiddels is hier een damwand geslagen, het water weggezogen en is de aanvoerkant van het gemaal goed te
zien. We weten inmiddels dat de balken niet rot zijn en dat de kademuur
betrekkelijk eenvoudig kan worden rechtgezet. Op de foto is duidelijk te
zien hoe e.e.a. er onder water uitziet. Ook de keerkleppen onder het gemaal
aan de voorzijde die opengaan als de pompen gaan werken worden vernieuwd.
2 De motoren in de machinekamer moeten worden gereviseerd. De wikkels
om de ankers moeten opnieuw gewikkeld worden. Dit is een klus waarbij
we van alles tegen kunnen komen, maar waarbij het doel is de motoren in
originele staat werkend te behouden.
3 Er komt een doorgang tussen het Ketelhuis, waar nu het Historisch Museum
in gevestigd is, naar de machinekamer. Hierdoor wordt het mogelijk om
bezoekers van de HVC gemakkelijk ook de machinekamer te laten zien.
Dit is al jaren een grote wens van HVC en Stichting. De machinekamer zal
zoveel als mogelijk worden ingericht in originele staat. Deze doorgang
brengt met zich mee dat ook de toiletgroep wijzigingen zal ondergaan.
4 De educatieve ruimte wordt aan de buitenzijde voorzien van zink en aan de
binnenzijde professioneel ingericht om publiek en groepen te ontvangen. Er
komt een goede beamer en computerapparatuur om goede presentaties te

Zo komt de toiletgroep in het museum er uit te zien,
met een doorgang
naar de machinekamer
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Langzaam geeft het
gemaal haar geheimen prijs. Onder de
betonplaat aan de
voorzijde van het gemaal bij de voordeur
van de woning komt
een heel gewelf tevoorschijn: wat was
hier de functie van?
Was het de koelwateropslag ten tijde van
het stoommachinetijdperk?

kunnen verzorgen. Hierdoor is er in het Museum meer tentoonstellingsruimte beschikbaar en hoeft er geen rekening meer gehouden te worden met grotere groepen. Deze groepen kunnen voortaan in de educatieve ruimte goed
worden ontvangen.
5 Hoewel er nog geen geld is voor een integraal tuinplan wordt de bestrating
rondom het gemaal aangepakt, zodat dit meewerkt aan een goede ontvangst
van onze gasten.
6 Het interieur van het Historisch Museum ondergaat ook de nodige wijzigingen om het industrieel karakter van het gebouw beter tot uiting te laten
komen.

Een plattegrond van de
nieuwe educatieruimte.
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Uiteindelijk worden deze plannen gerealiseerd door de medewerking van
Provincie Zuid Holland, gemeente Capelle aan den IJssel, het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de Van
Cappellenstichting, in nauw overleg met de Historische Vereniging Capelle.
Aart Jan Damsteeg

Stormvloed aan De IJssel
De Ramp van ‘53 in Krimpen- en Capelle aan den IJssel
Cees Loeve
008 Paul Weyling

augustus 2
verschijnt 20

112 pagina’s A5 formaat - gebonden - ruim 100 illustraties
Augustus 2008 zal in onze regio groots het 50-jarig bestaan van van de Hollandsche IJsselkering en Algerabrug worden gevierd. Brug en stormvloedkering verbinden o.a. Krimpen- en Capelle aan den IJssel. Voor onze uitgeverij aanleiding om, samen met de Historische Verenigingen, twee boeken over de ramp van ‘53 te combineren tot één nieuwe uitgave.
Cees Loeve, Krimpen aan den IJssel, en Paul Weyling, Capelle aan den IJssel schreven
eerder beiden een boekje met geschiedenissen en herinneringen uit hun gemeenten.
In het kader van 50-jaar Hollandsche IJsselkering en Algerabrug zijn die verhalen en herinneringen nu ineen geschoven, geactualiseerd
en aangevuld.
Net als de Algerabrug, verbindt ook dit boek de
historische gebeurtenis in beide IJsselgemeenten aan elkaar. Het boek is in de eerste plaats
een eerbetoon aan iedereen, die
- op welke wijze ook - op 31 januari en
1 februari 1953 bij de strijd tegen het water in
Capelle- en Krimpen aan den IJssel was betrokken. Een strijd die is geleverd onder zeer
moeilijke omstandigheden. Maar ook willen de
schrijvers de Capellenaren en Krimpenaren
van nu een beeld geven van wat zich in Capelle- en Krimpen aan den IJssel en omgeving in
de rampnacht van 1 februari 1953 heeft afgespeeld. De aanleg van de stormvloedkering
kwam daardoor in een stroomversnelling.
ISBN
978-90-76217-17-8
12,50
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