'

..,

~

~

c

N

('D

....:;..,

~

~

('D

..,

3
3

c:

=

Ol

N

C1Cl

=

~

C1Cl

~
~

-·
CDla

tr
-1

z-·
- CD
1:
:e(IJ

HVC Nieuwsbrief
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Leden van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
Voor 65-plus leden en CJP-leden bedraagt de contributie € 9,00 per jaar.
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VAN DE VOORZITTER
Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van 2011.
Een jaar waarin veel is gebeurd, ook wat betreft de HVC.
Als 1e hoogtepunt kunnen we gerust noemen de feestelijke heropening van het
Dief- en Duifhuisje op 10 juni jl. Waren bij de opening al rond de 150 mensen
aanwezig, ook tijdens de vier zaterdagen in juli, augustus, september en oktober dat het Dief- en Duifhuisje open is geweest, was het bezoek zeer goed te
noemen. Op dit moment is het Dief- en Duifhuisje leeg. Maar in april volgend
jaar zullen we graag weer bezoekers ontvangen.
Open Monumentendag, op zaterdag 10 september jl., was eveneens een hoogtepunt. Maar liefst negentien organisaties hebben, samen met de HVC, het thema
‘Nieuw gebruik – Oud Capelle’ handen en voeten gegeven. De meeste door én
open te zijn op Open Monumentendag én een bijdrage te leveren aan de expositie, met dezelfde titel als het thema van OMD, in het Beijerinckgemaal.
Op de afsluitende borrel na afloop van OMD was iedereen zeer tevreden en
werd al voorzichtig gepraat over meedoen aan het thema van volgend jaar
‘Monumentaal Groen’. Sommige van de deelnemers gaven aan dat ze voor die
tijd nooit zoveel aandacht hadden gehad voor Open Monumentendag, maar dat
dat door deze bijzondere samenwerking met de HVC en met elkaar zeker was
veranderd. Voor hen was de term Cultureel Erfgoed meer gaan leven. Voor de
HVC is het een goede stimulans om op deze voet verder te gaan.

Expositie in het Dief- en Duifhuisje
Jonge Kunstenaars in de Bovenschuur

Muziekoptreden in de van Cappellenzaal

Klassendag in de Dorpskerk
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Open Monumentendag 2011 mag dan geweest zijn, de expositie ‘Nieuw gebruik - Oud Capelle’ is nog tot volgend jaar augustus, elk zaterdagmiddag van
13.00 - 16.00 uur, te bezoeken in het Beijerinckgemaal. Zeer zeker de moeite
waard!
Een 3e hoogtepunt was het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente Capelle aan den IJssel met betrekking tot de Beeldbank Capelle. Met de gemeente Capelle is afgesproken dat de HVC naast het beheer van de
eigen foto’s óók het beheer krijgt over het fotoarchief van de gemeente Capelle
aan den IJssel. De medewerkers van de HVC-werkgroep Beeldbank zullen ook
de foto’s van de gemeente scannen, beschrijven en op internet zetten. Daartoe is
de website www.capelleinbeeld.nl gemaakt en via deze website zullen t.z.t.
wereldwijd duizenden foto’s van Capelle te zien zijn en besteld kunnen worden.
Op 26 oktober jl. heeft de gemeentesecretaris, de heer Gerrit Kruijt, de openingshandeling op het gemeentehuis verricht. Dit in aanwezigheid van de leden
van de werkgroep Beeldbank en het bestuur van de HVC, alsmede betrokken
gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouder Jouke van Winden.
In hun praatjes gaven zowel de heer Kruijt als ondergetekende aan blij te zijn
met deze prettige en gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeente en de
HVC.
En of het nog niet genoeg is geweest is half november de geheel vernieuwde
website van de HVC de lucht in gegaan. Hebt u al gekeken? Onder de vertrouwde naam www.hvc-capelle.nl vindt u een modern vormgegeven website die
helemaal van deze tijd is. Momenteel is de website nog niet helemaal gevuld,
maar dat zal in de loop van de tijd zeker gebeuren.
Blijven kijken dus!
Om bovenstaande resultaten te bereiken is het afgelopen jaar weer hard gewerkt
door alle medewerkers. Want naast genoemde hoogtepunten ging het andere
werk ook gewoon door. In de volgende Nieuwsbrief kunt u het allemaal lezen
in het uitgebreide jaarverslag 2011.
Maar voor nu wil ik iedereen heel erg danken voor de geweldige inzet en voor
de bijzonder goede sfeer waarin alles dit jaar weer is verlopen.
We kunnen trots zijn op onze vereniging!
Rest mij nog u allen, mede namens de andere bestuursleden, heel prettige
feestdagen toe te wensen en een goed begin van 2012. Een glas heffen op het
nieuwe jaar doe ik graag met u op zaterdag 7 januari 2012, vanaf 16.00 uur
in het Beijerinckgemaal. U bent van harte welkom!
Anneke van den Bremen,
voorzitter
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MONUMENTENDAG 2011
Nieuw Gebruik – Oud Gebouw
Zaterdag 10 september vond voor de 25e maal de landelijke Monumentendag plaats. Het landelijke thema werd enigszins aangepast aan lokale
omstandigheden en vervolgens in een nieuwe expositie in het Historisch
Museum in beeld gebracht.
Op de voorafgaande dag vond in de Dorpskerk een klassendag plaats. Basisschool leerlingen bezochten de kerk, waar de HVC uitleg gaf over de monumentale betekenis van dit gebouw.
Opnieuw gaf onze vereniging, in de personen van Anneke van den Bremen en
Rein Kraaij, vorm aan Open Monumentendag in Capelle. Zij stelden een programma samen waaraan een twintigtal verenigingen en instellingen deelnamen.
In deze Nieuwsbrief geeft een foto collage een indruk van de diverse activiteiten.

Opening Expositie Nieuw Gebruik – Oud Capelle
De tentoonstelling in het Historisch Museum aan de Bermweg 13 toont de
geschiedenis van een 20-tal gebouwen en terreinen in de gemeente Capelle aan
den IJssel, die onder invloed van wisselende omstandigheden hun oorspronkelijke bestemming verloren. De creativiteit van de nieuwe gebruikers van deze
‘monumenten’ is vaak verrassend.
De opening van deze prachtige, door Janneke en Rein Kraaij ingerichte, expositie werd verricht door de heer M. Stolk van CVU Uitvaartzorg, zelf gevestigd
in een voormalig kerkgebouw.
De expositie is elke zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur te bezoeken.

De heren Stolk en
Kraaij verrichten
de openingshandeling in het
Historisch
Museum
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VRIJWILLIGERSDAG & - UITJE
Het is al jaren een goede gewoonte van de HVC om de vrijwilligers die
op vele manieren meewerken aan de doelstellingen van de Historische
Vereniging eenmaal per jaar een dag aan te bieden waarbij een stad met
historie wordt bezocht.
De zon scheen prachtig toen de groep de gereedstaande bus vóór het Gemeentehuis instapte om zich naar het naburige Delft te laten rijden. Wat weer betreft
krijg je over het algemeen wat je verdient….
De gezamenlijke koffie met lokale lekkernij werd gevolgd door een stadsrondwandeling onder leiding van een
gids. Frappant, dat je dan in delen van
Delft – toch niet ál te ver van je bed –
komt waar je nog nooit een voet hebt
gezet, maar waarover wel het een en
ander te vertellen valt. Verrassend en
leuk.
Een voedzame lunch, gevolgd door
een voettocht naar de twee gereedliggende rondvaartboten. Of nee, het was er
maar één. Dat werd dus een knusse boel aan boord. Je leert elkaar van zeer nabij
kennen. De tocht voerde ons door de fraaie grachten van Delft naar de fabriek
waar het product wordt gemaakt dat deze stad wereldberoemd heeft gemaakt.
We meerden dus af in de buurt van de Porceleyne Fles, waar van de rondleiding
werd genoten.
Een zeer geslaagde dag en een woord van dank aan ieder, die hier
een aandeel in heeft gehad is zeker op zijn plaats.
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HVC Nieuwsberichten

LEDEN WERVEN LEDEN
Het afgelopen kwartaal zijn er weer 9 leden aangemeld. De actie gaat nog
door. Meldt iemand aan en loot mee voor het in 2012 te verschijnen boek “Achter de toonbank en langs de weg”.
JUBILEUMUITGAVE (Herhaalde oproep)
25 jaar HVC in 2012
De HVC hoopt in 2012 met een jubileumuitgave te komen ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan. De samensteller van deze uitgave is op zoek naar foto’s die
gemaakt werden tijdens een HVC activiteit. Vooral over de periode 1987 - 1995
kan er nog wel wat materiaal gebruikt worden. U begrijpt het al, bent u in het
bezit van dergelijke foto’s dan willen wij ze graag van u ontvangen om ze –
nadat ze gescand zijn – weer in goede staat aan u terug te geven.
Even een belletje met 010 2847909 of een e-mailtje naar redactie@hvccapelle.nl en ze worden bij u opgehaald. Dank voor de te nemen moeite.
WEBSITE HVC
Iets later dan gepland, is de vernieuwde website van de HVC in november on
line gegaan. De naam van de website is onveranderd gebleven
www. hvc-capelle.nl
maar de inhoud is aanmerkelijk uitgebreid en alle informatie weer helemaal
2011. Zo zijn alle verschenen Nieuwsbrieven uit de historie van de HVC na te
lezen en ook de interviews die de werkgroep Gesproken Geschiedenis in de
loop van de tijd heeft gehouden.
Eerlijk is eerlijk, helemaal tevreden zijn we nog niet. Wij onderzoeken op het
moment nog de (financiële) mogelijkheden van een dusdanige zoekfunctie dat
de gehele website op steekwoorden kan worden doorzocht naar relevante artikelen. Er blijft altijd nog wel iets te wensen over!
VAN DIJKDORP TOT WOONSTAD
Als dank voor zijn toespraak tijdens een bijeenkomst van Themater in het Isala Theater
met als thema: “Capelle en de Regio. Last of
Lust?” ontving de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb uit handen van de organisatie
een boek. Óns boek. Reden voor ons voorzitter, Anneke van den Bremen, om dit trotse moment voor de HVC te laten vastleggen.
(foto: Paul van Ginkel)
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HVC NAAR DE BEURS
Het was de tweede keer dat de Gemeente Capelle de ‘Beursvloer’ organiseerde: een initiatief om bedrijfsleven en instellingen met elkaar in contact te brengen om door middel van zgn. speeddates te ontdekken of ze
iets voor elkaar kunnen betekenen.
Namens de HVC waren Anneke van den Bremen en Joost van Leest de beursvloer opgegaan. Op zoek naar een bedrijf dat mogelijkerwijs een HVC wens in
vervulling zou kunnen laten gaan.
Er werd een partner gezocht voor technische ondersteuning bij het herstel van
de tonvijzel, die staat opgesteld naast de ingang van het Historisch Museum aan
de Bermweg.
Ook is het een wens om de entree/receptie van het Museum te herinrichten en
er een op maat gemaakt mededelingenbord annex prikbord te plaatsen.
Beide bestuursleden konden melding maken van een ‘match’ oftewel een goed
gesprek met een bedrijf met wie nader contact volgt over de invulling van de
wensen.
Huis-aan-huisblad Het Kanaal noemde de ‘Beursvloer’ een daverend succes.
Daar kan de HVC het alleen maar mee eens zijn.
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CAPELLE HEEFT DIGITALE BEELDBANK
MET HISTORISCHE FOTO’S
De digitale beeldbank CAPELLE IN BEELD, resultaat van de samenwerking tussen de Gemeente Capelle aan den IJssel en de historische vereniging, is on line.
In de afgelopen jaren heeft de HVC werkgroep Beeldbank veel beeldmateriaal
verzameld, beschreven en gedigitaliseerd. Ook de Gemeente Capelle beschikt
over een uitgebreid archief met foto’s die de historie van de stad vertellen.
Er vonden gesprekken plaats om de krachten te bundelen en zo kon het gebeuren dat eind oktober op het gemeentehuis een samenwerkingsovereenkomst
werd ondertekend door gemeentesecretaris Gerrit Kruijt en HVC voorzitter,
Anneke van den Bremen. Vervolgens werd met een druk op de toets de eerste
foto opgehaald van de gezamenlijke website www.capelleinbeeld.nl
Een kroon op het werk van de HVC waarmee in 2000 werd begonnen, toen de
vereniging de fotocollectie van de fotograaf Han van Senus in bezit kon krijgen.
Ongeveer tegelijkertijd werd de HVC benaderd door het Gemeentearchief Rotterdam om in het kader van regionale historische samenwerking medewerking
te verlenen aan de uitwerking van het idee Beeldbank. Gemeentesecretaris
Kruijt prees in zijn toespraak de vrijwilligers van de HVC voor hun zorgvuldige opbouw van de Beeldbank en hij kon zich volledig vinden in het besluit om
het beheer van de site in handen te geven van onze vereniging.
De beeldbank bevat nu zo’n 2000 foto’s en dat aantal zal de komende tijd
behoorlijk worden uitgebreid. Wanneer u een foto zoekt die vertelt over het verleden van Capelle, ga dan naar de website. U kunt het hele archief doorzoeken
op trefwoord, op datum of vrij zoeken en de gevonden foto’s bestellen.
Anneke van den Bremen, voorzitter van de
HVC, ondertekent samen met gemeentesecretaris Kruijt de samenwerkingsovereenkomst.

De vrijwilligers van de Beeldbank werden
in de bloemetjes gezet.
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DE BEL VOOR DE LAATSTE
RONDE HEEFT GEKLONKEN!
(Foto’s zijn nog steeds welkom)
De werkzaamheden aan het boek ‘Achter de toonbank en langs de weg’
zijn enkele weken geleden de eindfase ingegaan. Een laatste inventarisatie laat zien dat er inmiddels meer dan 230 beschrijvingen gereed zijn en
er nog ongeveer 60 stuks moeten worden geproduceerd.
Volgens de planning geeft dit aan dat de productie van de beschrijvingen nog
ongeveer zal doorlopen tot 1 juni 2012. Dan resteren nog enkele weken om in
de laatste hoofdstukken de puntjes op de bekende i te zetten, waarna de definitieve realisatie kan gaan plaatsvinden.
Ondertussen vinden er naast het echte schrijfwerk nog tal van activiteiten plaats.
Al sinds het begin van de onderzoeken in de zomer van 2008 is er elke donderdagmorgen een team van de HVC te vinden in het gemeentearchief te Rotterdam. Zo heeft Niels den Toom inmiddels een groot aantal jaargangen van het
weekblad De IJssel- en Lekstreek nageplozen op allerlei wetenswaardigheden
aangaande de Capelse middenstand. Dat begon in 1926 en inmiddels is hij
gevorderd tot de jaren ’60. Een nadeel daarbij is dat met de naoorlogse groei van
de regio de edities steeds dikker en dikker zijn geworden en het tempo, waarin
de kranten kunnen worden doorgenomen, is afgenomen. De eindstreep van
1965 komt echter steeds dichter in zicht.
Herman van Bezooijen heeft zijn bijdrage betreffende het in kaart brengen van
neringdoenden aan de hand van het bevolkingsregister reeds afgerond. Bob
Hogesteeger doet dienaangaande tal van aanvullende werkzaamheden, zoals het

Wie is de op deze foto
afgebeelde persoon?
Reacties 010-4500883
of 4501219.
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vergelijken van adresgegevens in diverse tijdvakken. Enerzijds heeft dit veel
informatie opgeleverd over oude vestigingsplaatsen van met name bakkerijen,
anderzijds heeft de praktijk uitgewezen dat zelfs de winkelnering zich in oude
tijden eenvoudig liet verplaatsen.
Paul Weyling heeft in de zoektocht naar deze verplaatsingen alle aanvragen van
bouwvergunningen in de periode 1905-1965 onder ogen gehad en dat heeft een
schat aan informatie opgeleverd, die veel verder gaat dan alleen bouwkundige
aspecten.
Het onderzoek naar de bevolkingsmigratie, geboorten, huwelijken en overlijdens zijn naast de coördinatie van de werkzaamheden de taken die op de schouders van Frans van Es rusten. Een aanzienlijke hoeveelheid externe informatie
tijdens de onderzoeksperiode is afkomstig van Kees Klomp, die over een lange
termijn de berichtgeving in De Schoonhovensche Courant onderzocht voor een
eigen onderzoek. Hij hield daarbij tegelijkertijd in de gaten wat er zich in die
tijd afspeelde in Capelle aan den IJssel. Zijn aantekeningen stelde hij graag
beschikbaar. De eerste pagina’s van het boek hebben het stadium van de eindcorrectie bereikt en het is de bedoeling dat de lay-out van de eerste hoofdstukken direct na de komende feestdagen van start zal gaan.
Dit betekent dat men nog steeds de mogelijkheid heeft fotomateriaal aan te
leveren.
Ondanks dat er heel veel foto’s van winkeliers, kasteleins, venters en marktkooplieden, hun winkelpanden, cafés en hun vervoermiddelen zijn binnengekomen, blijft er behoefte bestaan aan meer, niet alleen voor het samenstellen van
‘Achter de toonbank en langs de weg’, maar tevens voor de tentoonstelling
‘Ambulant en Winkelstand’ die tijdens Open Monumentendag 2012, de tweede
zaterdag van september, in het Beijerinckgemaal van start zal gaan. Ook al zijn
uw foto’s gekreukt, gekrast of gescheurd! Cees Hartmans heeft al een flink
aantal zwaar beschadigde exemplaren gerepareerd en in onberispelijke staat
teruggebracht.
Dus nogmaals de bekende telefoonnummers en e-mailadressen: Frans van Es,
010-4500883 of fransvanes@planet.nl en Paul Weyling, 010-4501219 of
paul.weyling@online.nl Zij rekenen op de medewerking van de leden van de
HVC. Laat hen niet in de steek!!!

NIEUWJAARS ONTVANGST
Het Bestuur van de HVC wenst u heel prettige feestdagen toe en een goed
begin van 2012. Een glas heffen op het nieuwe jaar doen wij graag met u op
zaterdag 7 januari 2012, vanaf 16.00 uur in het Beijerinckgemaal.
U bent van harte uitgenodigd!
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ER WAS EENS…
EEN AMBACHTSHUIS ANNEX SCHOOLHUIS
TEGENOVER DE DORSPKERK
Vroeger waren er geen “gemeenten”, maar wel “ambachten”. Een gemeente heeft een gemeentehuis - een ambacht heeft een ambachtshuis.
Hoe zat dat in Capelle?
Ingewikkeld bestuur
“Cappelle op d’IJssel” was in bestuurlijk opzicht van oudsher een ingewikkeld
dorp. Het had eeuwenlang twee bestuurlijke centra. Voordat Capelle één
gemeente werd, in 1817, bestond het uit twee delen: de ambachtsheerlijkheid of
ambacht van Capelle en de Hoge heerlijkheid met het Huis, ook wel genoemd
Slot, te Capelle. Dat was al eeuwenlang zo. Beide hadden een eigenaar, een
“heer”. De stad Gouda was sinds 1666 eigenaar en ambachtsheer van het
ambacht.
Het plaatselijk bestuur bestond uit een schout, twee ambachtsbewaarders en
zeven schepenen. Daarnaast was er een secretaris (soms deed de schout die
functie erbij) en een bode. De bode was dikwijls tegelijk ook koster en/of
schoolmeester. Het ambacht had zijn kantoor in een huis, waar een van hen vaak
ook woonde: het ambachtshuis.
De heerlijkheid van het Huis had een eigen centrum, want het had zelfs een
eigen hogere rechtspraak, met een (vooral symbolische) galg! De heer van het
Huis benoemde een baljuw. Met een zevental “welgeboren mannen” sprak deze
recht in het zgn. Rechthuis aan de Dorpsstraat, op terrein van het Huis (of Slot).
De lagere rechtspraak werd aan schout en schepenen van het ambacht overgelaten.

Aquarel van het
Ambachtshuis
uit 1720.
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Er waren dus eeuwenlang twee heerlijkheden. De grenzen waren echter niet
altijd duidelijk te trekken. Landbezit, juridische bevoegdheden en bestuurlijke
zeggenschap kenden hun eigen grenzen, die aan voortdurende verschuiving
onderhevig waren.
In de Franse tijd werden de rechten van het Huis afgeschaft. Tenslotte bleef
maar één heerlijkheid, sinds 1817 een gemeente, over. Het ambacht bleef formeel nog tot 1862 naast de gemeente bestaan, maar met een beperkte taak. In
datzelfde jaar 1862 kocht Capelle’s burgemeester Hoogendijk het huis Dorpsstraat 158 als kantoor voor de gemeente, het eerste gemeentehuis. Zelf woonde
hij op het adres Raadhuisstraat 7-9. Het gemeentehuis verving het ambachtshuis.
Maar waar stond het ambachtshuis?
Het gezamenlijk inwonertal van Capelle was in de 17e eeuw minder dan 1000,
en in 1811 nog maar 1100. Verreweg de meeste Capellenaren woonden in het
ambacht. Er waren dus twee bestuurlijke centra, in een klein dorp. Het was geen
wonder dat in de vele bestuurlijke functies die in de beide heerlijkheden uitgeoefend moesten worden vaak dezelfde personen optraden. Evenmin dat de
meeste bijeenkomsten (vergaderingen, veilingen, rechtszittingen, beëdigingen,
enz.) op eenzelfde plek plaatsvonden. Maar waar was dat? Waar stond het laatste ambachtshuis, en hoe lang al? Daar waren de historieschrijvers van Capelle
het tot nu toe niet over eens.
Een belangrijke plek was het huis, dat in vroeger tijden stond op de plaats waar
nu het huis Dorpsstraat 3 staat (nu een restaurant, eertijds het tweede gemeentehuis van Capelle). Daar werd recht gesproken en waarschijnlijk vonden daar
ook de meeste bijeenkomsten en activiteiten plaats die met het bestuur van het
ambacht te maken hadden. Er was een herberg aanwezig, en dat was ook handig. Dit huis was volgens Mr. Bosch zowel rechthuis voor Capelle-Hoog als
ambachtshuis voor Capelle-Laag1. Dat blijkt o.a. uit een publicatie over Capelle uit 1841:
“Tot Dorpshuis of Ambachtshuis diende weleer een gebouw, staande in de nabijheid van het Slot, waaraan wel het regt daartoe is verbleven, maar hetwelk,
tegen eenen jaarlijksche uitkeering, zulks, sedert onderscheidene jaren, heeft
overgedragen aan het huis, genaamd de Nieuwe Herberg, aan het IJsselsche
pontenveer, op de weg van Rotterdam naar Gorinchem”2.
Dorpsstraat 3 zou dus rechthuis èn ambachtshuis geweest zijn, al werden sinds
de Franse tijd de vergaderingen gehouden in de Nieuwe Herberg bij het veer in
Keten3. Aangezien de Nieuwe Herberg eerder dan 1862 verdween blijft ook de
vraag open waar de vergaderingen tussen dat moment en 1862 gehouden zijn.
Aanwijzingen dat het om de hoek van Dorpstraat 3 gelegen woonhuis Raadhuisstraat 7-9 ooit als ambachtshuis gefungeerd heeft zijn er (tot nog toe) niet4.
Andere mogelijke locaties zijn bij mijn weten nooit genoemd.
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Er moet nòg een ambachtshuis geweest zijn, met een schoolhuis.
Aanwijzingen voor het bestaan van een ambachtshuis annex schoolhuis aan de
Kerklaan, tegenover de kerk, vond ik in het Capelse Oud Archief, dat bewaard
wordt in het Gemeentearchief van Rotterdam. In het archief van Gouda was een
nog ouder stuk te vinden. Het gaat om de plek waar in 1863 de eerste openbare
school werd geopend (nu Kerklaan 11 en 11A), met daarnaast een woning voor
de hoofdonderwijzer (nu Kerklaan 9).
De bedoelde archiefstukken dateren uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Zij hebben
betrekking op onderhoud, bouw en verbouw van een ambachtshuis, later ook
ambachtshuis annex schoolhuis, in opdracht van het ambachtsbestuur van
Capelle. De plaats wordt niet expliciet vermeld, maar als men de stukken chronologisch ordent, vormen ze een reeks die zich op dezelfde plek lijkt af te spelen, eindigend in de vestiging van de eerste openbare school met onderwijzerswoning: in 1863 aan de Kerklaan. In dat jaar werd ook het eerste gemeentehuis
betrokken en het ambacht opgeheven.
De archiefstukken in chronologische volgorde.
(onderstreept zijn de in de stukken gebruikte benamingen voor de gebouwen)
De eerste vermelding in de archieven is van 1618. De armmeesters, ambachtsbewaarders, schepenen en kerkmeesters van Cappelle geven dan hun toestemming aan de Edele Heer Johan Baptista ‘t Kindt, die toen zowel Heer van Capelle als ambachtsheer van Capelle en Nieuwerkerk was, om “beneffens het huis
aan het Dorp genaamd het ambachtshuis” een huis voor een smid te mogen timmeren, mits hij maar een redelijk slop aan de zuidzijde van het ambachtshuis
laat. Het erf behoort aan “het ambacht ofte de armen aldaar”, maar hij hoeft er
geen huur voor te betalen. Het komt immers ook de inwoners ten goede. Eventueel wil men er nog wel een erfje van 3 of 4 voet breed bijkopen.
Inderdaad komt er een huis, dat de Heer in 1619 verhuurt aan Jan Jansz Hoeffsmidt. Het wordt ten noorden belend door het ambachtshuis van Cappelle, ten
zuiden en westen door Witte Ariensz, ten oosten door de “buurstraat”5.
Zekerheid over de plaats hebben wij hiermee nog niet, zolang wij niet weten
waar Witte Ariensz woonde. De begrenzing door een straat aan de oostzijde, en
1 Zo benoemde hij de beide heerlijkheden voor het gemak. Mr. J.W. Bosch: “Het oude
regthuys van Capelle; beknopte geschiedenis in jaartallen”. In: Nieuwsbrief Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel, december 1995.
2 A.J. van der Aa: “Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden , Gorinchem 1841.
Het genoemde veer heeft tot 1958 (opening van de Algerabrug) bestaan, en is bekend als
het veer van Van de Ruit.
3 Zie hierover ook pag. 5 in het expositieboekje “Tussen Slot en steenplaats”, Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel, 2011.
4 Het onderschrift bij de foto van dit huis op pag. 43 van “Capelle aan den IJssel; de geschiedenis” is m.i. dubieus.
5 Archief Hollands Midden: Oud Stadsarchief Gouda, inv.nr. 4105.
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de aanduiding Dorp maken het echter aannemelijk dat het hier over de huidige
Kerklaan gaat. De buurt rondom het rechthuis bij het Slot werd namelijk van
oudsher niet “Dorp”, maar “De oude steenplaats” genoemd.
Er is in dit stuk nog geen sprake van een schoolhuis, maar dat is wel het geval
aan het eind van de 17e eeuw. Over 1694-1697 bestaan uitgebreide declaraties
voor het onderhoud van het ambachtshuis/schoolhuis6. Dat huis moet er toen
dus al enige tijd hebben gestaan.
De timmerman Dirck Ariense Timmer geeft een “specificasie van gelevert
houdt ofte verdient arbeijtsloon hetgeen verdient is aent school- ofte het
ambachtshuijs ofte ambachtsstop, Jaeren 1694 en 95.” Er is dus ook een nabije
stoep of stop, een opgang naar de IJsseldijk.
Het was een uitgebreide verbouwing. Dirck Timmer leverde o.a. zesduims balken voor een zolder op de kapbinten in het schoolhuis. Ook werd de heining
gerepareerd, de stijlen met vijzels gelicht en er kwamen eiken palen voor de dijk
op de kleine stoep. In 1696 was er werk aan een bedstee en er werd een stevige
kist of kast op de rechtkamer in elkaar gezet. Het slot werd geleverd door een
man uit Gouda - zelfs de kwitantie van 4 gulden en 5 stuivers is nog aanwezig.
Een merkwaardige leverantie is die van 2 balkdelen en 2 “gladde greijne delen
tot het lijftwerck ofte handlagers”. Zouden dit de door de scholieren gevreesde
“plakken” kunnen zijn?
In 1713/14 schrijven Dircks zoons Arij en Jan Dircksz Timmer een kleine rekening voor het “ambacht ofte het schoolhuys”, voor een aantal balken voor poten
aan een schoolbank en een heining in de tuin, geleverd “bij de bode in de tuin”.
Plattegrond van het schoolhuis (1720)
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Het is bekend dat de bode, een functionaris van het ambacht, vaak tevens
schoolmeester en koster was. Hier was het Pieter Wiggersz van Cappellen
(1650-1720) die deze functies bekleedde, evenals eerder zijn vader en na hem
zijn zoon Witte Pietersz die hem in 1716 opvolgde7.
In 1720 geven de burgemeesters van Gouda toestemming op de vraag van
schout en ambachtsbewaarders van Capelle om het oude ambachtshuis af te breken omdat het “door ouderdom soodanig is vervallen dat het zelve niet dan met
groote onkosten kan werden herstelt, en dat het voor het ambacht beter en proffijtelijker zoude zijn dat hetselve wierd afgebroocken en een ander inde plaetse
gebouwt”. Schout en ambachtsbewaarders verkopen het oude ambachtshuis met
dit doel voor 50 gulden aan Wigger Pietersz van Cappellen, de zoon van bovengenoemde Pieter. Een bestek en twee ingekleurde bouwtekeningen zijn
bewaard, alsmede twee plattegronden.
In 1721 worden de kosten voor het maken van een nieuw schoolhuis op het
Dorp van Cappelle uitgerekend en goedgekeurd: 3729 gulden. De eerdregenoemde Jan Dirkse Timmer is de aannemer. De ruim 100 huiseigenaren en
grondbezitters in Capelle moeten dit bedrag in twee jaar opbrengen, naar gelang
het aantal huizen en de oppervlakte van hun land8.
Het verkochte af te breken oude huis wordt eerst ambachtshuis, later schoolhuis
genoemd. Er blijkt sprake te zijn van twee gebouwen.
Het ambachtshuis ligt ten noorden van het aangrenzende schoolhuis. Het is
lager en breder dan het schoolhuis. Beide gebouwen zijn symmetrisch gebouwd,
met een monumentale voordeur in het midden. Het schoolhuis heeft, volgens de
tekening, aan weerszijden daarvan 1 raam, daarboven een verdieping met 3
ramen en een zolderraam in het grijze pannendak. Het ambachtshuis heeft aan
weerszijden 2 ramen, geen verdieping, en 2 zolderramen. Het schoolhuis is aan
de straatzijde 9 m breed, het ambachtshuis ongeveer 13 m (omrekening vanuit
Rijnlandse voeten). Alles klopt met een locatie aan de Kerklaan. De afmetingen
kloppen met de voorgevels van de huidige adressen Kerklaan 11-11A en Kerklaan 99.
6 Gemeentearchief Rotterdam (GAR) toegang 9, inv.nr. 124 (1694-1697, 1714);. Voor een
transcriptie van het hele stuk zie www.hvc-capelle.nl (Geleverd hout en arbeidsloon 16941714, GAR 9-124.doc)
7 Archief Hollands Midden, Oud archief Gouda, inv.nr. 4115 (Boeck van Capelle op d’IJssel, 1666-1794)
8 GAR toegang 9, inv.nr. 125 (1720/1721). Voor een transcriptie van het hele stuk zie
www.hvc-capelle.nl (Uitgaven en inkomsten voor de bouw van het schoolhuis 1720, GAR
9-125.doc).
9 In een door Hans Bolkestein uitvergrote kadasterkaart uit 1832 zijn de plattegronden van
de beide gebouwen op deze plaats te herkennen. In verband met de ruimte zijn deze kaarten te bekijken op www.hvc-capelle.nl (studiemateriaal/documenten/onderzoek)
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Uit de plattegrond blijkt, dat het ambachtshuis een grote kamer had met een
bedstee, en twee kleinere kamers, waarvan een met een grote lessenaar onder
het raam. Verder waren er veel en diepe kasten, en een trap naar de zolder. Voor
het schoolhuis is ook de beschrijving voor de aannemer bewaard. Het was een
woonhuis met een schoollokaal erachter. Links naast het huis was, aan het eind
van een slop, een aparte ingang voor het schoollokaal. In het voorste deel waren
twee kamers en een flinke keuken, kasten voor servies en eetgerei, een kantoortje boven een trap naar de kelder, twee bedsteden, en op de voorzolder nog drie
“fraje” bedsteden. Vanuit het schoollokaal was een achterzolder bereikbaar, en
achter in de tuin werd een 4 meter diepe welput gegraven, met een pomp erbij.
Er was ook een “secreet”.
In 1793 (of enkele jaren later) schrijven L. van Ollefen en R. Bakker in hun
“Nederlandsche stad- en dorpbeschrijvingen”over “Het ambacht en dorp Capelle aan den IJssel” o.a.: “‘t school wordt in ‘t ambachtshuis gehouden”, en “‘t
gezegde ambachtshuis is een zeer ruim en hecht gebouw en wordt bewoond
door de schout; de civiele rechtsvergaderingen worden in hetzelve gehouden”.
Dit is verwarrend, maar waarschijnlijk een bewijs voor het overlappen van de
verschillende functies van mensen en gebouwen. Schout was toen Pieter van
Kerklaan 1954. Links het schoolmeestershuis zoals het rond 1900 is gebouwd,
nu Kerklaan 9. Daarnaast het oude ambachtshuis/schoolhuis als brandweergarage,
nu Kerklaan 11 en 11A
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Cappellen, een afstammeling uit het eerdergenoemde bode/schoolmeester/kostergeslacht. Hij bezat een boerderij op de plaats waar nu het Van Cappellenhuis
staat, dus wel dichtbij het ambachts- en schoolhuis.
Uit een taakbeschrijving van 1799 blijkt dat de toenmalige schoolmeester in het
schoolhuis kamers vrij moest houden voor vergaderingen van het gemeentebestuur, en dat hij de dijkgereedschappen (zoals vloedplanken), kasten, kisten en
verdere eigendommen van het ambacht moest bewaren10. Dat de bouw van een
stevige kast of kist met slot in 1696 zoveel aandacht kreeg klopt hiermee: waarschijnlijk werd er de kas van het ambacht in bewaard.
In 1819 is er opnieuw een aanbesteding, door schout en ambachtsbewaarders,
voor reparatie en onderhoud van het “ambachts- of schoolhuis” staande op het
Dorp, voor 10 jaar (1820-1829). Voor de aannemingsvoorwaarden van 18201825 wordt de term “schoolhuis-huis”gebruikt.
In 1830 koopt de gemeente het schoollokaal naast de woning van de onderwijzer. Er wordt het bestek gemaakt voor het afbreken van een oud gebouw en het
opbouwen van een nieuw schoolgebouw.
In 1831 heet het “reparatie aan het oude schoollokaal en aan de woning van de
schoolonderwijzer der gemeente Capelle”11. De naam ambachtshuis wordt dan
niet meer gebruikt. Gewezen wordt op de “bekrompen- en ongeschiktheid van
dat gedeelte der woning van een onderwijzer hetwelk tot op heden voor een
schoollokaal wordt gebruikt.” Er moet een beter schoollokaal komen. De bouw
daarvan wordt aanbesteed voor 2680 gulden. Aankoop van het te amoveren
gebouw kost 650 gulden, de reparaties 660 gulden. Samen: 4367,52 ½ gulden.
Het lijkt waarschijnlijk dat het ruim 100 jaar oude ambachtshuis toen is vervangen door een schoolgebouw, ter vervanging van de achteraanbouw van het
schoolmeestershuis.
Het resultaat ziet er blijkbaar goed uit. Het Aardrijkskundig Woordenboek van
Van der Aa uit 1841 vermeldt: “Men vindt voorts een zeer goed woonhuis voor
den schoolonderwijzer tegenover de kerk, en daarneven een ruim en smaakvol,
in het jaar 1832 nieuw gebouwd, schoollokaal, hetwelk door een getal van 150
leerlingen bezocht wordt”12.
De gemeente Capelle zorgde kennelijk goed voor zijn school. Er was nog een
klein probleem op te lossen: het ambacht was formeel nog eigenaar van de
onderwijzerswoning. Daarom werden er in de periode 1846 tot 1862 steeds
opnieuw driejarige contracten gesloten, waarin het ambachtsbestuur een huis en
erf in wijk B, nr. 101, verhuurde aan Burgemeester en wethouders van Capelle,
10 GAR toegang 9, inv.nr. 427.
11 GAR toegang 9, inv.nr. 1405 (1819-1832).
12 Er was nog geen leerplicht. De school werd dan ook vooral ‘s winters bezocht. In 1830
waren er in totaal 79 leerlingen geweest, die gemiddeld zo’n 15 weken op school kwamen
(GAR, toegang 9, inv.nr. 427).
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voor f 75,- per jaar. Een voorwaarde was dat B&W “het gehuurde ter bewoning
in gebruik zullen geven aan hun schoolonderwijzers”13. Ambacht en gemeente sloten hier naadloos aan elkaar: voor het ambacht tekenden in 1844 D. Kley,
P. Zeeuw en O. Hoogendijk, voor burgemeester en assessoren D.Kley en O.
Hoogendijk.
In 1863 werd de eerste openbare school van de gemeente Capelle aan den IJssel geopend. In 1900 werd die buiten gebruik gesteld. Op een foto van kort na
de oorlog ziet men de restanten van de oude school aan de Kerklaan. Die is dan
nog slechts een garage voor vuilniswagens Een ander onderkomen voor de
school werd gevonden aan de overkant achter de kerk.
Het schoolmeestershuis is rond 1890 vervangen door een nieuw groot woonhuis. Het staat er nog en is een gemeentelijk monument. Op het ogenblik staat
het te koop.
Wat weten we nu over het ambachtshuis?
We weten nog niet alles, maar wel veel meer. Met de archiefvondsten is de
geschiedenis van Capelle-Dorp behoorlijk aangevuld. Een ambachtshuis tegenover de dorpskerk van Capelle was natuurlijk een praktische plaats. Bijna alle
Capellenaren behoorden tot deze Gereformeerde (later Hervormd geheten)
volkskerk. Tot de Franse tijd had het ambachtsbestuur ook veel met de kerk te
maken. De ambachtsheer benoemde de kerkmeesters en de armmeesters, en de
gelden konden in het ambachtshuis bewaard worden. De bode was naast schoolmeester dikwijls ook koster.
We kunnen met zekerheid zeggen, dat op de plek van de huidige woningen Kerklaan 11/11A en Kerklaan 9 twee huizen van het ambacht gestaan hebben, die
wellicht vroeger één huis vormden. Die huizen herbergden publieke voorzieningen als administratie, armenzorg, onderwijs, beheer van gereedschap en finanKerklaan rond
1900; geheel rechts
het tot
schoolhuis/schoolmeestershuis verbouwde ambachtshuis, nu met 4
smalle ramen.
Links daarnaast het
oude
schoolhuis/schoolmeestershuis, vlak
voor de verbouwing. De raamindeling is nog als in
1720.
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ciën, en huisvesting van een functionaris, in een tijd dat overheid en kerk nog
nauw verbonden waren.
In 1618 was er al sprake van een ambachtshuis, met daarnaast een slop en een
smidse. Waarschijnlijk is dat hetzelfde huis, dat aan het eind van de 17e eeuw
flink verbouwd is tot een huis, dat ambachtshuis/schoolhuis werd genoemd. Dat
er twee ambachtshuizen tegelijk bestonden lijkt niet zo waarschijnlijk. Het te
verbouwen huis moet, gezien het vervolg, aan de Kerklaan gestaan hebben, en
het is bij mijn weten tevens de oudste vermelding van een school in Capelle.
Waar de smid gebleven is, is niet bekend. Wel is er even westelijk verderop
langs de dijk tot na de oorlog een smidse geweest.
In 1720/21 heeft hier grootscheepse nieuwbouw plaatsgevonden, nadat een oud
ambachtshuis/schoolhuis was afgebroken. Daarvan zijn veel gegevens, tekeningen en plattegronden bewaard. Er blijken twee gebouwen neergezet te zijn,
naast elkaar. De afmetingen kloppen met die van de huidige bebouwing. In het
hoogste, tevens smalste huis, dat het meest zuidelijk ligt, wordt een ruim woonhuis ingericht, waarachter een schoollokaal aangebouwd wordt, met een eigen
ingang vanuit het slop ten zuiden van het huis. Het aantal bedsteden doet vermoeden dat de schoolmeester ook inwonende leerlingen aannam. De functie
van ambachtshuis zal dan bij het lage, brede huis daarnaast terecht gekomen
zijn.
Deze mooie gebouwen hebben lang dienst gedaan. In 1819 is er weer verbouwd
en gerepareerd, en in 1830/31 is het schoolmeestershuis flink gerenoveerd. De
achteraanbouw, het oude schoollokaal, werd weggebroken en in plaats daarvan
is het aangrenzende ambachtshuis tot school verbouwd. Misschien was een echt
ambachtshuis niet meer zo nodig. Burgemeester Kleij had stelde een kamer in
zijn huis aan de Dorpsstraat beschikbaar14, en misschien kon er in het schoolhuis wel vergaderd worden.
Of de gemeenteraadsvergaderingen in de Kerklaan werden gehouden tot er een
echt gemeentehuis was, en nadat de Nieuwe Herberg als vergaderplaats was
verdwenen, is mij niet bekend, maar het zou kunnen. Het is in elk geval niet toevallig dat de aankoop van het pand Dorpsstraat 158 samenvalt met de stichting
van een openbare school in de Kerklaan en de opheffing van de functie van het
ambacht.
Commentaar en aanvullingen zie ik graag tegemoet.
Suus Boef-van der Meulen

13 GAR, toegang 9, inv.nr. 1394 en 1484.
14 C. Peters-van der Gouw (samenst.): “Capelle aan den IJssel; de geschiedenis”, Stichting Historische uitgaven, Capelle aan den IJssel, 1991 (pag. 44).
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JO KRIJGSMAN,
MET HART EN ZIEL MEGGAMAN
Van Lenie van Vliet-Krijgsman kreeg ik de hierbij afgedrukte foto van
één van de twee Ford-T autobussen van de ‘NV Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkope Autobusdiensten’. Het voertuig staat geparkeerd op de oostelijke afrit van de Dorpsstraat naar de Kerklaan.
Links op de achtergrond de Dorpskerk met de in 1979 gesloopte consistorie, terwijl rechts van de bus nog net een stukje van de eveneens in genoemd jaar verdwenen kosterswoning is te zien. Voor de bus poseert met
gepaste trots Jo Krijgsman (Johannis, 1901-1963), de vader van Lenie en
één van de eerste chauffeurs van de legendarische Capelse autobusonderneming.
Johannis Krijgsman werd geboren op 24 juni 1901 te Middelharnis, als zoon
van Jacob Krijgsman (1872-1959) en Lena Cornelia van der Waal (1872-1950).
Net als de meeste andere schoolverlaters op Goeree-Overflakkee vond hij werk
in de landbouw, andere mogelijkheden waren er op het eiland bijna niet. Met
tegenzin ging Jo aan de slag bij één van de boeren rond zijn geboorteplaats, echter met het voornemen zo spoedig mogelijk wat anders te gaan doen.
Zodra hij meerderjarig was vertrok hij dan ook naar het ‘vaste land’, toen geen
uitzonderlijk verschijnsel op Flakkee, in de hoop daar een baan te vinden als
autobusbuschauffeur. Samen met zijn broer Piet (Pieter Johannis, 1896-1980)
reisde Jo daarvoor naar Den Haag waar chauffeurs werden gevraagd bij de
Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM). Tot hun grote teleurstelling werden
ze echter afgekeurd waarna de broers in mineur naar Middelharnis terugkeerden.
Jo, die al in het bezit moet zijn geweest van een rijbewijs, gaf de moed echter
niet op en bleef speuren naar een bedrijf waar hij kon gaan chauffeuren. Met
succes! Op zaterdag 2 september 1922 was het zover dat hij, 21 jaar oud, in
dienst kon treden bij de ‘Onderneming tot Exploitatie van Goede en Goedkope
Automobieldiensten’. Deze door Cornelis Ravestein en Jacob Kooger opgerichte autobusonderneming was sinds 19 december 1921 gevestigd op Dorpsstraat
52 en reed vanaf 26 november in het zelfde jaar met een autobus van het merk
Büssing een lijndienst tussen Capelle-Dorp en het Oostplein in Rotterdam.
Toen Jo in dienst kwam was het wagenpark net uitgebreid met 2 nieuwe FordT autobussen die een motorvermogen hadden van 20 pk en maximaal 8 passagiers konden vervoeren. De jonge man uit ‘Menheerse’, zoals Middelharnis in
het dialect van Goeree-Overflakkee werd genoemd, keek vervolgens eerst de
kat uit de boom, voordat hij zich definitief in Capelle vestigde. Pas vier maanden later, op 23 januari 1923 liet hij zich inschrijven in het bevolkingsregister
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van Capelle aan den IJssel, waar hij eerst in de kost lag aan de Nijverheidstraat
8 en later aan de Dorpsstraat 18. Plannen om terug te keren naar Middelharnis
had hij zeker niet.
Bij de MEGGA, de onderneming werd op 30 april 1923 omgezet in een naamloze vennootschap en heette voortaan ‘NV Maatschappij tot Exploitatie van
Goede en Goedkope Autobusdiensten’, had hij zeker zijn draai gevonden. Maar
het was ook Lydia Noordegraaf (1906-1967) die hem aan Capelle bond. Op
donderdag 3 juli 1924 trouwde hij met deze op 23 oktober 1906 in Capelle aan
den IJssel geboren dochter van Klaas Noordegraaf en Jannigje van Stijn. Het
jonge paar vestigde zich aan de Emmastraat 4, maar niet voor lang. Al gauw
werd verhuisd naar Wilhelminastraat 2, gevolgd door verhuizingen naar Plantsoenstraat 5, Julianastraat 8 en Julianastraat 4. Dit alles, vijf adressen binnen een
straal van 100 meter, in een tijdbestek van 17 jaar.
In 1942 werd de MEGGA, gedwongen door provincie en gemeente Rotterdam,
verkocht aan de RET. Op 1 mei 1942 ging deze Rotterdamse onderneming het
traject Capelle-Dorp-Oostplein rijden onder de letter E en nam gelijktijdig het
personeel en de nog aanwezige bussen over. Ook Jo Krijgsman, met hart en ziel
Meggaman, kwam in dienst van de RET. Dat betekende tegelijkertijd het einde
De Ford-T bus van de MEGGA in 1922 met chauffeur Jo Krijgsman.
Foto: Collectie van Lenie Van Vliet-Krijgsman.
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Jo Krijgsman als magazijnmeester bij de RET.
Foto: Collectie van Lenie Van Vliet-Krijgsman.

van zijn 20-jarige loopbaan als buschauffeur. Vanwege het feit dat Jo kleurenblind was (mogelijk ook de reden waarom hij in 1921 bij de HTM werd afgekeurd), wilde de RET hem ondanks zijn 20-jaar ervaring in het vak niet meer als
chauffeur inzetten.
Noodgedwongen ging Jo daarna in de werkplaatsen van de RET aan de Sluisjesdijk in Rotterdam-Zuid aan de slag als magazijnmeester, een functie die hij
tot aan zijn overlijden 4 maart 1963 eveneens met genoegen heeft vervuld.
Paul Weyling

OPROEP
Gaat u opruimen, maakt u uw zolder of kelder leeg en u komt
Capelle memorabilia (bekers, medailles, rapporten, foto’s, boeken e.d.)
tegen? Gooi ze niet weg, maar neem contact op met
de redactie via tel. 010 - 284 79 09 of email info@hvc-capelle.nl
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Gesproken geschiedenis

GESPREK MET A. VAN DEN DOOL
Mijn naam is Arie van den Dool, ik ben geboren op 29 december 1931 in
Capelle aan den IJssel op de Bermweg 95. Het huis staat te koop, is nu
130 jaar oud; ik heb daar tot mijn 28e jaar gewoond.
Mijn vrouw is ook geboren op de Bermweg, op nummer 64. Waar ik woonde
noemde men de Onderweg, mijn vrouw woonde op de Bermweg, dat werd zo
in de volksmond genoemd. Je had vroeger de polder, wat nu de Bloemenwijk is
en de Oude Plaats, de Kanaalweg was de Schenkel. Er waren vroeger drie kernen: de polder, de Oude Plaats en de Capelle Keten.
De polder was verbonden met het dorp (de Oude Plaats). Men kon op drie stukken van de dijk naar de polder: van de Kerklaan kon men naar de ‘s Gravenweg
en wanneer je de ‘s Gravenweg overstak, kon je naar Schenkel en de polder. Iets
verderop was de Oude Laan, wat nu de Slotlaan is, daarna kwam de IJsselmondselaan. Dat was Capelle, je kon van drie stukken van de dijk naar de polder.
Ik ging naar de Prins Alexanderschool, die stond op de hoek van de Capelseweg
en de Bermweg, waar nu de Aldi staat. Mijn vrouw zat eveneens op deze school.
Wij kenden elkaar van school en van de kerk.
Na ons huwelijk zijn we gaan wonen in de eerste flat van Capelle aan het Meidoornveld. Daar hebben we eenentwintig jaar gewoond. Wel zijn we in die eenentwintig jaar nog in dezelfde flat verhuisd van een driekamer- naar een vierkamerwoning. In 1980 zijn we verhuisd naar de Wulpenhof.
Ik ben begonnen
met werken bij
mijn vader op de
tuinderij, koude
grond,
niets
anders dan plat
glas. Mijn vader
had een tuin achter het huis, die
liep door tot de
tocht. De tuin van
mijn vader begon
bij de garage van
Van Gogh, eerst
moesten we een
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kilometer lopen over de grond van de buurman, de volgende kilometer was van
mijn vader en liep door tot de tocht, ik heb daar zo’n twee jaar gewerkt. Daarna ben ik de bakkerij ingegaan bij Dirk van Eden op de Bermweg, waar nu een
schoonheidssalon en sportgebeuren zit. Ik heb gewerkt bij Jan Aartsen, een
klein bakkertje, op de Kanaalweg. Ook heb ik gewerkt bij Frans van Es op de
Kanaalweg, dat was allemaal brood, brood en brood.
Daarna ben ik naar Van Linschoten gegaan op de Oostzeedijk, daar ben ik eenentwintig jaar gebleven. Eerst werkte ik ook daar in de broodbakkerij, toen ben
ik ziek geworden en heb negen maanden in een sanatorium gelegen. Daarna
mocht ik niet meer terug naar de bakkerij en ben op de bestelwagen begonnen.
Na eenentwintig jaar ben ik overgegaan naar Van der Meer & Schoep in de
Spaanse polder ook als bezorger aan winkels of ziekenhuizen op de vrachtwagen, daarna ben ik nog in dienst getreden bij transportbedrijf Neleman op de
‘s Gravenweg. Deze bevoorraadde de supers. Hier heb ik tot mijn 59e jaar
gewerkt en ben toen in de VUT gegaan.
Mijn vrouw heeft na de lagere school vijf jaar de industrieschool bezocht. Na de
opleiding heeft zij twee maanden gewekt bij een kleermakerij in Rotterdam.
Aansluitend is zij in de huishouding gaan werken en heeft een opleiding
gevolgd als gezinsverzorgster. Zij was een van de eerste gediplomeerde gezinsverzorgsters in Capelle aan den IJssel. Zij is als zodanig zo’n vier jaar werkzaam geweest. Toen trouwden wij en mocht zij niet meer werken.
Wij hadden een druk verenigingsleven. We zaten beiden op verschillende koren,
eerst het kinderkoor, daarna respectievelijk meisjeskoor, jongenskoor en
mannenkoor. Verder zaten we op de
vereniging van de gereformeerde kerk
vrijgemaakt. Ook hebben we jaren op
de turnvereniging CVV op de dijk
gezeten en we zwommen veel. Met de
fiets naar de Groenedijk en daar
zwemmen.
Wij zijn ook bekend met de historie
van Capelle, komen ook in het museum aan de Bermweg. Mijn vrouw
heeft als gezinsverzorgster voor
Manus van Erkel gewerkt en moest
toen ook de machinekamer schoon
houden.
Capelle aan den IJssel had vroeger
natuurlijk weinig inwoners. Vanaf de
Bermweg keken wij uit naar de
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Hoofdweg, verder alleen maar grond en tuinderijen. Wij zagen vanuit ons huis
de trein rijden. Capelle is zo veranderd en volgebouwd.
Er dan had je nog de bussen van Van Gogh.
Arie van den Dool, die nu is overleden, had vroeger een kruidenierswinkeltje,
dat winkeltje doekte hij op toen hij 65 jaar werd en daarna stapte hij op de bus.
Hij begon zijn winkeltje op de Capelseweg, samen met zijn vrouw, later ging hij
over naar De Luifel. Hij was een neef van mijn vader, zijn vrouw leeft nog.
De bus van Van Gogh was altijd leuk. Iedereen kende elkaar. Er waren vaste haltes, maar je mocht overal instappen. Mijn vrouw reisde vaak met de bus van Van
Gogh, vooral toen ik in het sanatorium verbleef en zij mij op kwam zoeken. Dan
nam zij eerst de bus naar Gouda. De bus sloot niet altijd aan op de trein, maar
wanneer de chauffeur wist dat mijn vrouw weer rond zes uur terug kwam, bleef
hij op haar wachten, zoiets zal je nu niet meer meemaken. Je maakte vroeger
leuke dingen mee met de buschauffeurs, dat kwam omdat iedereen elkaar kende
en de mensen verdroegen veel meer van elkaar, men was veel menselijker dan
tegenwoordig.
Er zaten hele families op de bus, Brink met zijn twee jongens, Kok met eveneens twee jongens, Arie Kombee heeft jaren op de bus gezeten. Toen ik trouwde, huurde ik een bus bij Van Gogh. Wij hadden een grote familie en een bus
huren was de oplossing, dat was goedkoper dan het huren van auto’s. De hele
familie ging in de bus vanaf het gemeentehuis naar het zaaltje en ‘s avonds weer
naar de kerk voor de kerkdienst. We werden gereden door Rob Verhoef, die
kende ook iedereen in Capelle. Zijn vader was olieboer.
Iedereen op de Bermweg kenden wij vroeger, nu is dat niet meer het geval.
Vroeger zat slager Worst op de Bermweg. dat was onze buurman. De zus van
slager Worst trouwde met ene Rook en heette dus Rook-Worst, dat zorgde voor
hilariteit.
Toen de Schenkel werd opgehoogd, reden de bussen van Van Gogh voorbij en
schenen met de lichten zo in de slaapkamer van slager Worst, daar werden ook
grapjes over gemaakt.
Voor de oorlog stopte de bus van Van Gogh in Kralingen op de hoek van de Jericholaan, dat was het eindpunt. Later ging de bus door naar het Centraal Station.
Op de hoek van de Jericholaan zat de kledingzaak Lap, heel Capelle ging daar
kleding kopen. Verder was Van Twigt bekend op de Goudserijweg en foto’s werden gemaakt bij Casper de Wolf op de Vlietlaan.
Ja, we weten nog veel van die goede oude tijd.
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VRAGEN VAN DE BEELDBANK

Zoals waarschijnlijk bij velen al bekend is, zijn een flink aantal foto’s uit
de beeldbank inmiddels via de site www.capelleinbeeld.nl te bezichtigen
en ook (zelfs via e-mail) te bestellen. Dit project is in goede samenwerking met de gemeente Capelle tot stand gekomen en we zijn hier erg blij
mee.
Hoewel het nu nog gaat om zo’n 2300 afbeeldingen, hopen we hier in de toekomst nog enkele duizenden aan toe te kunnen voegen. De beeldbank is een
bank met enorme tegoeden, dat is niet bij alle banken het geval tegenwoordig!
Nu even over de afbeelding in deze Nieuwsbrief: het betreft een foto van de Nijverheidstraat, uit de tijd voor de ophoging van de dijk en voor de bouw van de
Algerabrug. Wat de afbeelding voorstelt is dus geen vraag, maar wel zijn we
ongelooflijk benieuwd naar de verhalen achter deze foto. Dus wie woonde waar,
wie heeft nog herinneringen aan die plek enz. enz.
Onze virtuele brievenbus (info@hvc-capelle.nl) mag vollopen, we zijn u zeer
dankbaar!
Anneke Scheffer
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?

Op 4 oktober 1951 werd de eerste steen gelegd voor het rioolgemaal
Schenkel-Oost, Narcisstraat 26-28.
Het gemaal is al enige tijd geleden gesloopt, maar de betreffende gevelsteen is
bewaard gebleven en nu in het bezit van de HVC. De steen werd ons recent
geschonken door de gemeente en ligt momenteel in de vitrine.
Omdat de letters door de tand des tijd wat vervaagd zijn (en niet iedereen diep
door de knieën kan om het te lezen) hierbij de letterlijke tekst:
DE EERSTE STEEN GELEGD OP 4-10-’51
DOOR BURGEMEESTER J. VAN DIJK
N.B. Als u weet wanneer het gemaal gesloopt is laat het ons dan weten, alle
informatie is welkom! (info@hvc-capelle.nl)
Aartje Bernhart
(foto Cees Hartmans)
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Historisch Museum, Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal, is iedere zaterdag geopend voor het publiek van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 010 450 00 80
Van Cappellenhuis, Dorpsstraat 164, herbergt één van de mooiste
Regentenkamers van Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag
een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is
gratis. Contact: info@hvc-capelle.nl
Dief- en Duifhuisje, Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van Nederland
vertelt de historie van het voormalige Slot van Capelle. Iedere 2e zaterdag van
de maand geopend van 13.00 – 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. Toegang gratis.

Nog even dit......
Het Bestuur van HVC streeft er naar om met haar leden met
de beschikbare mogelijkheden te kunnen communiceren.
Zij zou daarom ook graag beschikken over de email adressen van de leden.
De Nieuwsbrief blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron van de
vereniging, maar om u op de hoogte te kunnen houden van bijvoorbeeld
tussentijdse activiteiten, vragen wij u ons uw email adres te sturen:
info@hvc-capelle.nl
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