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Bij de omslag:
Medewerkers van de steenplaats 'De Kouwenhoek' van de familie Van

Cappellen in zondagse kledij Vijfde van links is opoe Molenaar
(1890, fotocollectie HVC Beeldbank)

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.



VAN De VOOrZiTTer
Dit nummer staat vooral in het teken van monumenten.
Over de Capelse steenplaatsen werd een tentoonstelling
ingericht in het Dief- en Duifhuisje, er is een artikel over
het beschermde dorpsgezicht De Oude Plaats en het Doo-
renbosplantsoen en we beginnen met wat beoogd wordt
een reeks van artikelen te worden over de monumenten in
Capelle aan den IJssel.

Het eerste monument artikel gaat over de Moirakerk in Capelle West. Het werd
geschreven met het oog op de eventuele bundeling van beschrijvingen van mo-
numenten in een boekwerkje dat het bestaande, niet geheel meer complete, mo-
numentenboekje zou moeten vervangen. Tijdens de viering van ons 25 jarig ju-
bileum werd in dit verband door de toenmalige wethouder een cheque overhan-
digd  Het bedrag van deze cheque, € 7000,- , werd door de Gemeente Capelle
aangeboden als bijdrage aan de productiekosten van een nieuw monumenten-
boek. 
In de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de HVC werd navraag ge-
daan naar deze ‘vordering’ op de gemeente.  Het betreft dus een toegezegd be-
drag dat besteed kan worden aan het produceren van een boek, dat de gemeen-
telijke - en rijksmonumenten beschrijft. Voorlopig is dat overigens nog niet het
geval, o.a. in verband met tijdgebrek van auteurs, maar mocht het er ooit van
komen, is er dus een potje met een opstartbedrag.
Achterin dit nummer vindt u ook een oproep om de HVC verder te versterken
door middel van het aanmelden van nieuwe leden. Van harte aanbevolen uiter-
aard!
Nu we toch aan het oproepen zijn, de werkgroep Educatie die een aantal maan-
den per jaar op de donderdag groepen basisschool-leerlingen ontvangt in de
Educatieruimte bij het gemaal aan de Bermweg kan, in verband met natuurlijk
verloop, altijd nieuwe leden gebruiken. Het ‘werk’ bestaat uit het begeleiden
van groepjes leerlingen bij het uitvoeren van proefjes van de projecten Hoog
Water en Droge Voeten.
De animo voor deze projecten vanuit de basisscholen is groot (jaarlijks worden
gemiddeld 1200 leerlingen ontvangen), de evaluatie formulieren door de leer-
krachten ingevuld uiterst positief en het enthousiasme van de werkgroepleden
onverminderd groot. Vindt u het leuk met kinderen te werken, meldt u aan op
info@hvc-capelle.nl of bij de redactie van de Nieuwsbrief.
Tenslotte, op onze algemene ledenvergadering sprak de heer Van den Berge,
specialist op het gebied van geglazuurde aardewerk tegel(tableau’s). Hij zou
graag de nog aanwezige oude tegels in Capelle aan den IJssel inventariseren
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door ze te fotograferen en te beschrijven. Ook stukken tegels zijn voor hem
interessant. Op gelijke wijze inventariseerde hij tegels in o.a. de Krimpener-
en Lopikerwaard.
Zijn in uw woning nog wandtegels aanwezig en heeft u er geen bezwaar te-
gen dat de heer Van den Berge op een zaterdagmiddag bij u langskomt om te
fotograferen (hij neemt dus niets mee!) dan horen wij dat graag van u. Er zijn
inmiddels twee toezeggingen van panden op de ‘s Gravenweg binnen. De re-
sultaten worden door hem uiteraard ook aan de HVC ter beschikking gesteld.
Graag ontvangen wij uw bericht op info@hvc-capelle.nl of bij de redactie van
de Nieuwsbrief.

Jos Specht

Nieuw iN De HVC bibLiOTHeeK
Onder dankzegging voor de verleende medewerking door het HVC ar-
chief  en de Beeldbank ontvingen wij van de uitgever een exemplaar van
het boek Een dominee voor het vuurpeloton. Een van de vele slachtoff ers
van de Duitse bezetter was dominee Jan Kars (3 juli 1903 - 29 december
1942). Hij was voorganger in een kerkje aan de Nijverheidsstraat. Als lid
van het verzet werd hij op de Leusderheide gefusilleerd. In dit oorlogs-
herdenkingsjaar is een boek over hem verschenen.
Dag lievelingen. God zij genadig en geve eeuwige vrede. Dag schatten, tot in

eeuwigheid voor God. Hij zij je nabij.
Treur niet als die geen hope hebben.
Je liefhebbende man en vader.

Zo besloot ds. J. Kars de afscheidsbrief
aan zijn gezin - vrouw en drie kinderen -
en ouders. Zojuist had hij te horen gekre-
gen dat hij om 2 uur die middag voor het
vuurpeloton zou staan. Als lid van de ver-
zetsgroep ‘Leeuwengarde’ was hij door
de Duitse bezetter ter dood veroordeeld.
In dit boek komen vooral de laatste we-
ken van deze bevindelijke predikant in
beeld. In de gevangenis toonde hij zich
een bewogen pastor voor zijn medege-
vangenen. Communistische en socialisti-
sche lotgenoten wees hij op de enige weg
tot behoud. Nieuwe gegevens tonen aan
dat deze invloed niet tevergeefs is ge-
weest.
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De CAPeLse KADe
Naar aanleiding van de bijdrage van Wim van den Bremen in HVC-
nieuwsbrief 2014-3 wil ik als reactie graag enkele verbeteringen en aan-
vullingen kwijt. Tegelijkertijd richt ik me daarbij op twee artikeltjes die
eveneens onder de titel ‘Capelse Kade’ namens de HVC op internet zijn
geplaatst.
De Capelse Kade begon aan de Groenedijk nabij sportpark ‘Couwenhoek’. On-
geveer 10 meter westelijk van de ingang aldaar startte deze uiteraard met een
uitpad naar de dijk. Vanaf die plek liep de kade dwars over genoemd sportpark
om recht toe, recht aan langs het Fjordenpad te gaan en uit te komen met een
vaste dam op de ‘s-Gravenweg ter hoogte van no 313. Vreemd is dat de kade
daar niet recht tegenover, maar 50 meter oostelijker, wederom met een vaste
dam, verder ging. Met een vrij grote bocht liep deze achter de woningen 317,
315 en 313, om, in het verlengde van het eerste gedeelte, in noordelijke rich-
ting z’n pad te vervolgen. 
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reACTies VAN LeZers

De woningen ‘s-Gravenweg 313 t/m 317 (foto: Henk Nijman).



HVC Nieuwsbrief zomer 2015 pagina 37

De reden waarom de kade om dit grondoppervlak van ongeveer 600 m² heen
ging is mij niet bekend. Oude kaarten en de twee vaste dammen waarmee de
kade de ‘s-Gravenweg passeerde, tonen overduidelijk het bestaan van de kade
aan. De twee genoemde vaste dammen waren, zo ik mij herinner, in mijn jon-
gensjaren de enige die de ‘s-Gravenweg rijk was (een overblijfsel van de wa-
terscheiding tussen de Middenmolenpolder en de Hoochdorppolder). Dammen
vormden in die tijd een obstakel, omdat er door boeren veel met de schouw
werd gevaren.
Naar het noorden liep de Capelse Kade recht door het tegenwoordige Scholle-
bos om even westelijk van het huidige NS-station Schollevaar uit te komen op
de toenmalige Achterweg. Deze weg liep ongeveer 500 meter ten zuiden van
de Hoofdweg en was de verbinding tussen Kralingen en Nieuwerkerk. Tevens
vormde de Achterweg de noordelijke begrenzing van de drie ‘oude’ polders,
die als zuidgrens de Hollandsche IJssel kenden. Er zijn kaarten waarop te zien
is dat de Capelse Kade de Achterweg kruist en daarna nog 1 km verder loopt
tot aan de Scheidsloot. Dit was de noordgrens van het Capelse grondgebied.
Deze noordelijkste polder, tussen de Achterweg en de Scheidsloot, was de Wol-
lefoppenpolder.
Zoals ik al schreef begon de Capelse Kade aan de Groenedijk. Deze liep over
het weiland dat mijn vader, Ewoud Oudijk van boerderij 32 uit ‘Het boerenerf-
goed van Capelle aan den IJssel’, pachtte en strekte tot aan de ‘s-Gravenweg.
Het had een oppervlakte van 7 ha. Van de kade was in mijn jeugd niet veel
meer te zien. Slechts het stukje tussen de ‘s-Gravenweg en de vroegere spoor-

Deze treffende opname werd gemaakt vanaf de galerij van de Purmerhoekflat.
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lijn (nu Abram van Rijckevorselweg) is herkenbaar. Redelijk goed is dit te zien
op de bovenste foto van blz. 172 van ‘Het boerenerfgoed’. Ook de dam, die no-
dig was om de toenmalige spoorlijn over te steken, is daarop zichtbaar. 
Alle dammen, die destijds nodig waren om het land aan de zuidkant van de
spoorlijn te bereiken, zijn er in begin jaren zeventig van de vorige eeuw uitge-
haald. Dat de dam, waar de Capelse Kade op ligt, is blijven liggen, duidt vol-
gens mij op een erfdienstbaarheid die op de kade rust. Daaruit mag ik conclu-
deren dat deze kade gebruikt werd als voetpad. Zelfs in mijn jeugd  werd deze
nog als zodanig gebruikt door de eigenaar van de spoorput (uitgegraven land
ten dienste van de aanleg van de spoorlijn). Destijds was dat Thijs van den
Adel, de plaatselijk bekende drankenhandelaar van de Kerklaan en later, van
1951 tot eind 1967, de Schiedamse ondernemers Timmer en Versluis. 
Deze spoorput bestond uit een plas van ongeveer 30 meter breed en 500 meter
lang (tot aan de Middelwetering) en was omgeven door kaden, die verplicht
waren beplant met eikenhakhout. In de verte is dit herkenbaar op de foto van
blz. 163 en de bovenste foto van blz. 170 van ‘Het boerenerfgoed’. Deze put
lag ook over de spoorlijn en wel naast het perceel weiland waarop de Capelse
Kade lag en is nog steeds gedeeltelijk in tact. Dit is volgens mij de reden dat
onderzoekers namens de HVC deze spoorput hebben aangezien voor de Capel-
se Kade. De echte Capelse Kade lag echter zo’n 6 meter oostelijker. Tevens
menen dezelfde onderzoekers dat de watergang die door deze spoorput liep
voor een Mient moest worden aangezien. Dit is mij volkomen vreemd. Een
Mient is een watergang om weteringen met elkaar te verbinden, maar hier lag
slechts een plas die in vroeger jaren ‘s winters werd gebruikt als ijsbaan. De
toenmalige eigenaar, Thijs van den Adel, maakte dankbaar gebruik van de ijs-
winters door er een ‘koek en zopie’-tent te plaatsen. De dichtstbijzijnde Mient

Eén van de
weilanden van
de familie Ou-

dijk aan de
Kerklaan. Op

de achter-
grond het

toenmalige
terrein van

voetbalvereni-
ging Zwer-

vers.



lag zo’n 500 meter westelijk naast ‘s-Gravenweg 250 . Oostelijk lag de dichtst-
bijzijnde Mient tegenover ‘s-Gravenweg 339.
Naar aanleiding van bovenstaand stukje rijzen er bij mij een drietal vragen:
1. Waarom gaat de Capelse Kade op de ‘s-Gravenweg met een wijde boog om
de woningen 313, 315 en 317 heen? (Volgens de in 2005 op 97-jarige leeftijd
overleden boer Maarten Schinkel, bewoner van ‘s-Gravenweg 325, zou hier in
vervlogen tijden mogelijk een buitenplaats hebben gelegen met naar het noor-
den toe een theekoepel met uitzicht op de veenplassen.)
2. Blijft een erfdienstbaarheid altijd op het desbetreffende land liggen als de be-
stemming niet veranderd en er toch door niemand gebruik van wordt gemaakt? 
3. Is het waar dat de ‘s-Gravenweg eerst als kade dienst deed? (Persoonlijk heb
ik daar wat moeite mee.)
Graag zou ik van de lezers wat reacties ontvangen.

Wout Oudijk (geb. 1946)
w-oudijk@hetnet.nl
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Uitzicht op de weilanden
van o.a. de familie Verhoog.



CAPeLse MerKsTeNeN GeVrAAGD!
De Nieuwsbrief van de stichting Historie Grofkeramiek van januari 2007
bevat een passage over de plannen van Rob Vermeulen te Voorburg voor
een wisselexpositie van Nederlandse bakstenen met naam- en merkin-
drukken. Hij had er toen zelf al circa zestig én foto’s van exemplaren van
anderen, ook voor een begeleidend boekje. Hij is nu nog niet rond, maar
er moeten er ook nog wel erg veel meer zijn. 
De HVC had er graag van de vroegere Capelse ijsselsteenfabrieken gehad en
zou hem dan ook graag foto’s geven, maar ze zijn nog onbekend!
Het streekmuseum
voor de Krimpener-
waard  en de Nieu-
werkerkse Oudheid-
kamer hebben er wel
uit hun domeinen,
zelfs in meervoud. 
Voor de tentoonstel-
ling in het Dief- en
Duifhuis zijn daarom

twee Nieuwerkerkse
merkstenen ge-
leend: van Adriaan
Marie Mijnlieff
(1865-1915) en van
Leonardus Fopber-
tus Mijnlieff (1894-
1971) van Klein-
Hitland. 

Vooral die van de laatste met de roepnaam Fop is passend, omdat in Capelle-
West (Keeten) in het begin van de 19de eeuw ook een Fop Mijnlieff een steen-
plaats had. (Om het ingewikkeld te maken: de vader van A.M. was ook een L.F.
Mijnlieff (1836-1900), en die heette verkort Leen…) 
Daarnaast is er ook een telsteen geleend met in dit geval het cijfer 70, wellicht
als ‘kladblok’ benut op een zetveld.

Adri den Boer
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LeuKe OPeNiNG 
eXPOsiTie ‘De CAPeLse sTeeNPLAATseN’ 
Warm was het niet op zaterdag 11 april 2015. En ook verre van droog.
Maar om 13 uur, bij de opening van de expositie in het Dief- en Duifhuis-
je, waren de weergoden ons gunstig gestemd en kon de ceremonie in aan-
wezigheid van zo’n 35 belangstellenden gewoon buiten plaatsvinden.
De openingshandeling werd verricht door Elly van Gelderen-Kasbergen. Zij
vertelde hoe haar boek ‘Hein en Jonna van de Steenplaats’ destijds tot stand
was gekomen om vervolgens de vormbakken vol ijsselsteentjes vaardig te han-
teren. Daarbij maakte Elly de opmerking dat het precies de bakken van vroeger
waren, complimenten dus aan het klussenteam van de HVC die de bakken
nieuw had gemaakt.
Vervolgens werd Elly uitgenodigd om in gezelschap van de samenstellers van
de expositie - Suus Boef, Anneke van den Bremen, Hans Bolkestein, Henk Ol-
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Elly van Gelderen-Karsbergen (l) en Anneke van den Bremen 
bij de opening van de expositie.



denhof en Paul Weyling - de expositie binnen te bekijken. En dat leverde na-
tuurlijk direct weer nieuwe verhalen en discussies op. Ook met de andere be-
zoekers. Een goed teken!
Er waren er veel complimenten voor de verzorgde inrichting en de uitgebreide
informatie die de expositie over de vier Capelse Steenplaatsen geeft. Dit on-
danks de beperkte ruimte van het Dief- en Duifhuisje. Het heet per slot van re-
kening niet voor niets het kleinste museum van Nederland! 
Wim van den Bremen verzorgde ’s middags weer een rondleiding door het
Slotpark. Speciaal voor de HVC-vrijwilligers was er nog een extra rondleiding.
Van beide rondleidingen is goed gebruik gemaakt. Totaal namen 17 personen
deel. Helaas moest de laatste rondleiding worden ingekort omdat de regen in-
middels met bakken uit de hemel kwam.
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De samenstellers van de expositie, v.l.n.r. Hans Bolkestein, Paul Weyling, 
Anneke van den Bremen, Suus Boef en Henk Oldenhof.



Ondanks het slechte weer hebben we
uiteindelijk 52 bezoekers geteld. Een
week later, tijdens museum-zaterdag,
kwamen 75 mensen langs. 
Dus een goed begin van het seizoen
2015 in het Dief- en Duifhuisje!  
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt
u ons bezoeken?
Dat kan tot en met oktober, iedere 2e
zaterdag van de maand.
We zijn open van 13 -16 uur.
Met steeds om 14 uur een rondleiding
door het Slotpark.
Tot ziens…………
bij de Capelse Steenplaatsen

en niet te vergeten, 
het verhaal van de kastelen 
van Capelle. 

Anneke van den Bremen
Coördinator activiteiten Dief-

en Duifhuisje e.o.  
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Elly van Gelderen - Kasbergen
schreef het boek Hein en Jonna
van de Steenplaats, een boek ge-
richt op kinderen dat zich ook uit-
stekend  laat lezen door volwasse-
nen. De ondertitel van het boek:
Kinderarbeid langs de Holland-
sche IJssel.

Het boek gaat  over de verdwenen
steenbakkerijen waarvan er langs
de IJssel meer dan dertig waren,
over de arbeid die kinderen vanaf
vijf jaar moesten verrichten  en
over de zware vrouwenarbeid.
Het verhaal vertelt de belevenis-
sen van de elfjarige tweeling Hein
en Jonna, die werken en wonen op
een steenplaats.
Het boek, geïllustreerd met 147
oude foto’s, is in het Museum van
de HVC aan de Bermweg te ver-
krijgen, in de HVC webwinkel en
in sommige boekhandels.



s.G.A. DOOreNbOsPLANTsOeN 
Op initiatief van gemeenteambtenaar Cees van der Linden is in 1983 het
plantsoen aan de Plantsoenstraat genoemd naar Simon Godfried Albert
Doorenbos, geboren 7 oktober 1891 te Barneveld, overleden 15 septem-
ber 1980 te Den Haag.  Simon Doorenbos, die een groot deel van zijn
jeugd in Capelle aan den IJssel doorbracht, maakte in 1927 het ontwerp
voor het plantsoen dat in 1928 werd aangelegd. De nationaal en internati-
onaal erkende en bekende dendroloog (boomdeskundige) is de zoon van
dominee Jan Doorenbos . die komende van Barneveld van 3 april 1898
tot aan zijn vertrek op 21 september 1919 naar Schalkwijk de Hervorm-
de Dorpskerk heeft gediend - en Fenna Vleeswijk. 
Uit een door Cornélie M. Cremers geschreven biografie, waarin Simon Doo-
renbos veel zelf aan het woord wordt gelaten, blijkt dat deze vanaf zijn kinder-
jaren al een grote belangstelling toonde voor bomen, planten en dieren. “Al in
Barneveld had ik voor mijn zesde jaar een eigen tuintje en zorgde met mijn iets
oudere broertje voor een paar duiven; een stel zwarte pauwenstaartjes, die wij
cadeau kregen van dominee Kuiper uit Vianen. 

In Capelle aan den IJssel lag rondom ons huis een hele grote tuin; hier hadden
sommige van de kinderen een eigen plantenhoekje. Er stonden ook rozen, die
mijn vader uit Barneveld had meegenomen en die ik later op naam leerde zet-
ten. In Capelle heb ik veel geleerd over planten, vlinders, torren en vogels. Als
kind zwierf ik langs de rivieroevers, op de plassen en in de natte bosjes 
met els en wilg. In de sloten vonden wij vissen en konden wij paling vangen.

Het was een leuk spelletje om vers water uit de IJssel in de poldersloot te laten
lopen en zo de paling aan te trekken. Wij roeiden graag op en zwommen in de
IJssel en leefden intens mee met het verkeer op het water. Het dorp Capelle lag
aan de rivier en tijdens mijn jeugd hadden zich al vele fabrieken gevestigd.
Langs de dijk leek Capelle op een fabrieksplaats, naar de polder toe eerder op
een boerendorp. Dominee’s kinderen hebben op een dorp overal toegang, wij
liepen binnen bij de burgemeester, de dokter, de boeren, de tuinders, de arbei-
ders, evenals op de steenfabriek, de scheepswerf en de glasblazerij (van jene-
verkruiken).

Het domineesgezin Doorenbos vestigde zich in 1898 in de oude pastorie (1852
1967) aan de Kerklaan 4 (B221). Simon is dan 7 jaar en moet daarna vrijwel
zeker enige jaren de openbare lagere school I aan de Dorpsstraat 153 (B234),
onderlangs tegenover de Van Cappellenstichting, hebben bezocht. 
Omdat hij in de toekomst mogelijk een biologische studie wilde gaan volgen
werd Simon Doorenbos in 1905 door zijn ouders naar het gymnasium in Gou-
da gestuurd. Net als in Rotterdam had Simon ook in Gouda weinig interesse in

HVC Nieuwsbrief zomer 2015 pagina 44



de meeste vakken. De dagelijkse fietstocht van Capelle naar Gouda - over de
Kerklaan, ‘s-Gravenweg en via Kortenoord en Moordrecht over Schielands
Hoge Zeedijk - was voor de natuurliefhebber en de toekomstige dendroloog
echter een plezierige afleiding. Op school in Gouda kwam Doorenbos in aanra-
king met jongens uit Boskoop, van wie hij hoorde over de kwekerijen en de
school voor de boomkwekerij daar. De interesse voor een toekomst in de
boomkwekerij werd zo in het Goudse gewekt. 
In 1909 slaagde Simon Doorenbos voor het eindexamen van de tuinbouw-
school. Daarna ging hij onder andere werken en studeren in Duitsland, Enge-
land, Schotland, Ierland en Noord-Amerika, om in 1914 drieëntwintig jaar oud
terug te keren naar Groenekan (gemeente de Bilt) als chef van de boomkweke-
rij. Na in 1922 als plantsoenmeester bij de gemeente Utrecht in dienst te zijn
getreden vertrok Doorenbos in 1926 naar de gemeente Rotterdam, waar hij
slechts een half jaar bleef maar in die korte tijd wel een belangrijke bijdrage le-
verde aan het beplantingsplan van een deel van het Kralingsche Bos. In mei
1927 begon Simon als directeur Dienst der Gemeenteplantsoenen van Den
Haag, in welke gemeente hij een grote rol speelde bij de aanleg en inrichting
van het bekende Zuiderpark, een park met een grote cultuurhistorische waarde.
In hetzelfde jaar vroeg burgemeester Johannis (Jan) Verloop (1882-1958) - bur-
gemeester van Capelle aan den IJssel van 2 mei 1919 tot 1 september 1947 -
aan Simon Doorenbos of hij een ontwerp wilde maken voor een plantsoen op
het terrein van de ‘Oude Plaats’, de voormalige steenplaats van de familie
Lans, waar tot circa 1909 in drie steenovens  miljoenen ijsselsteentjes zijn ge-
maakt. Als oud-inwoner van de gemeente waar hij een plezierige en leerzame
jeugd heeft doorgebracht voldeed Doorenbos graag aan dit verzoek en stelde
zich belangeloos beschikbaar voor het maken van een plan, een bestek en het
begeleiden van de aanleg tot en met de oplevering. Tegelijker1ijd werd ook het
beplantingsplan van een klein plantsoentje aan de Boezemstraat, nu de Van
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Het S.G.A Doo-
renbosplantsoen,
in 1928 aange-
legd op de
plaats waar tot
1909 de drie
steenovens met
aangrenzende
turfschuren van
‘de Oude
(steen)Plaats’
stonden. 
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.



Speykstraat, meegenomen. Bij vier Capelse bloemisten - E. Bomhof, C. Mou-
wen, W. Schouten en J.M. van Welie - werd offerte gevraagd. Het werk werd
voor de prijs van f 304,00 gegund aan Evert Bomhof van de Dorpsstraat 191 a.
Rond het plantsoen, dat in het voorjaar van 1928 werd aangelegd, werd een 85
cm hoog hek geplaatst met een totale lengte van circa 175 meter. Binnen dit
hek was het streng verboden toegang.
In ongeveer het midden van het plantsoen was een plaats ingeruimd voor de
muziektent van ‘Eendracht Maakt Macht’, die in 1926 al in gebruik werd geno-
men en was gemaakt door de bekende Capelse timmerman/aannemer en promi-
nent lid van de muziekvereniging, Maarten Buijs. Deze muziektent was de-
montabel en kon ook elders in de gemeente worden gebruikt. De vaste stek was
echter het plantsoen in de Oude Plaats, welke buurt zich mede door het daar
aanwezige gemeentehuis en de winkels in de loop der jaren steeds meer ont-
wikkelde tot het centrum van de gemeente. Op Koninginnedag bijvoorbeeld
werd tot aan het in gebruik nemen van een nieuw gemeentehuis aan het Slot-
plein in 1966, ieder jaar de traditionele aubade gehouden. De burgemeester
hield dan tussen het zingen van vaderlandse liederen door een toespraak. Rond-
om het plantsoen werd uitgebreid gevlagd en het zag er zwart van de mensen
die uit heel Capelle naar de Oude Plaats waren gekomen. Van alle Capelse
scholen kwam de jeugd, vooraf gegaan door de muziek, in optocht naar het
plantsoen. Vanuit Schenkel via de Oude Laan, vanuit Keeten (Capelle-West) en
Dorp via de dijk. Vooral vanaf de dijk had je een prima zicht op de zingende
menigte, de muziek en de muziektent Het plantsoen mocht beslist niet worden
betreden. Binnen het hek was alleen toegang voor de notabelen, de bestuursle-
den van de Oranjevereniging en de leden van de muziekvereniging. De mu-
ziektent is in de jaren zestig spoorloos verdwenen. Ook het hek rond het plant-
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soen is niet meer. Het plantsoen is nu vrij toegankelijk. Het gras mag worden
betreden. ‘
Het Doorenbosplantsoen is in ieder geval een mooie plek, het groene hart van
een fijne buurt en sinds beschermd dorpsgezicht. Op grond van de Monumen-
tenverordening Capelle aan den IJssel 2003 wordt de bescherming van deze ge-
bieden geregeld in een bestemmingsplan met een beschermend karakter.
(Een uitgebreidere versie van dit artikel, geschreven door Paul Weyling, 
verscheen in 2005)
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Dreigende aantasting Doorenbosplantsoen
De (voorbereidingen) van de werkzaamheden rond het dijkverzwarings-
project zijn voor de Gemeente Capelle aanleiding om een aantal proble-
men in het gebied Dorpsstraat, Raadhuisplein aan te pakken, waaronder
een parkeerprobleem. In een voorstel tot wijziging van het bestemmings-
plan Middelwatering staat het voornemen om ter hoogte van Doorenbos-
plantsoen extra parkeerplaatsen langs de Dorpsstraat aan te leggen.
De Historische Vereniging Capelle heeft daar, in aansluiting op acties on-
dernomen door buurtbewoners, bezwaar tegen aangetekend. Destijds heeft
de Gemeente het gehele gebied Oude Plaats tot beschermd dorpsgezicht
verklaard. Dat gebeurde op basis van de historische waarde die aan het ge-
bied wordt en werd gehecht, door gemeente én bewoners. Die laatsten
hebben dan ook te maken met eisen die de gemeente stelt aan de eigenaren
van woningen in dit beschermd gebied waar het gaat om het beheer van
hun woningen. Wij zien hier een gemeenschappelijk streven in naar be-
houd van het monumentale karakter van dit gebied.
Het voorstel in het be-
stemmingsplan staat
hier naar onze mening
haaks op.
Ook de Welstand- en
Monumentencommissie
gaf een negatief advies
af over dit voornemen
om het Doorenbos-
plantsoen aan te tasten
voor het aanleggen van
extra parkeerplaatsen. 
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Oorspr. functie: Kerk
Huidige functie: Kerk
Omschrijving: Sober kerkgebouw op rechthoekige plattegrond 

met lage toren aan voorzijde. 
Zijgevels elk in zes vlakken gedeeld door steunberen. 
Entree in voorzijde toren.

Gevels: Rode baksteen, Vlaams verband. Segmentbogen boven vensters.
Boven in toren galmgaten met rondbogen.

Vensters/deuren: Zesruits vensters en roosvensters. Houten deurstel. 
In toren smalle spleetvensters.

Dak: Zadeldak, grijze Romaanse dakpannen. 
Uitkragende dakrand. Toren gedekt door klein zadeldak.

Bijz. bijgeb./hek: Aan straatzijde wordt toegang geflankeerd door gemetselde 
postamenten.

Groenaanleg: Plantsoenstroken.
Bijzonderheden: Torenuurwerken met vergulde wijzers en cijfers. 

Achter aan linkerzijde een aanbouw in aangepaste stijl (1991).
Motivatie: Beeldbepalend door markante bouwmassa en silhouet. 

Kenmerkend voorbeeld van Wederopbouw-architectuur met 
Delftse School invloed.

Bouwjaar: 1953

Gemeentelijk monument 6
Doormanstraat 12



MOriAKerK, DOOrMANsTrAAT 12
In het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw bezochten meerdere
Capelse gezinnen de kerkdiensten van de Gereformeerde Gemeente aan
de Boezemsingel in Rotterdam. Een deel van hen was lid of dooplid van
deze gemeente, de overigen waren onder anderen afkomstig van Her-
vormd Lokaal, Oud-Gereformeerde groeperingen of de Hervormde kerk.
De afstand Capelle-Rotterdam, die op zondag vaak tweemaal vice versa
door weer en wind te voet werd afgelegd, was vooral voor de ouderen en
de jonge kinderen iedere week weer een hele opgave. 
Reden om de Rotterdamse kerkenraad te vragen ook in Capelle aan den IJssel
kerkdiensten te gaan houden. Een vraag die positief beantwoord werd, zij het
dat de Capellenaren als een op zichzelf staande afdeling aan de kerk van de
Boezemsingel bleef verbonden en de huur van de plaats van samenkomst zelf
moest worden opgebracht. Mocht dit laatste niet lukken dan werden de lidma-
ten weer in Rotterdam verwacht. Huisvesting werd gevonden aan de De Ruy-
terstraat, waar de schuur van brandstoffenhandelaar Van Herk werd verbouwd
en ingericht tot ‘vergaderlokaal’. Op donderdag 18 april 1935 kon het gebouw
in gebruik worden genomen. Ds. G.H. Kersten (Gerrit Hendrik, 1882-1948), de
drijvende kracht achter de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten
in 1907, ging voor. Het aantal kerkgangers breidde zich daarna zo snel uit dat
het pand al in september van hetzelfde jaar moest worden vergroot om plaats te
kunnen bieden aan circa 150 personen.
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‘Vergaderlokaal’
aan de De Ruyter-

straat, welke in
1912 werd ge-

bouwd als‘steenen
brandstoffenberg-

plaats’. 
(Collectie 

HVC-Beeldbank.)

CAPeLse MONuMeNTeN
door Paul weyling



Gedurende de eerste vijf jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide het Capel-
se ‘station’ van de kerk aan de Boezemsingel naar een ledental van ruim 400
mensen, groot genoeg om zelfstandig verder te gaan. Een verzoek daartoe in
maart 1951 werd door de classis Rotterdam der Gereformeerde Gemeenten in-
gewilligd, waarna op woensdag 23 mei 1951, tijdens een kerkdienst waarin Ds.
M. Blok (Marinus, 1909-1961) voorging, de ‘instituering’ plaatsvond.
Enkele jaren eerder was reeds vastgesteld dat het onderkomen aan de De Ruy-
terstraat onvoldoende ruimte en mogelijkheden bood voor de toekomst. Boven-
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De Moriakerk in april
1953. Het metselwerk
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goed als gereed, ter-
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schot en het voltooien
van de toren nog hard
wordt gewerkt. Achter
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(Collectie HVC-Beeld-

bank.) 



dien verkeerde het pand, dat in 1912 als ‘steenen brandstoffenbergplaats’ was
gebouwd, in minder goede staat. Door de jonge gemeente werd daarom beslo-
ten tot nieuwbouw over te gaan, waarvoor men een terrein aan de nabij gelegen
Piet Heinstraat op het oog had. Allerlei bezwaren vanwege de voorgenomen
bouw van een brug over de Hollandsche IJssel maakten echter dat van deze
‘ontegenzeggelijk rustige plaats’ moest worden afgezien. Een tweede beoogde
locatie - aan de Nijverheidstraat benedendijks achter de schuur van bakker
Schouten - werd als gevolg van stedenbouwkundige bezwaren eveneens afge-
wezen. De gemeente Capelle aan den IJssel bood vervolgens aan de geprojec-
teerde Doormanstraat in het Uitbreidingsplan Capelle-West een 600 m² groot
door haar voor kerkbouw bestemd bouwkavel aan, dat in 1952 door de Gere-
formeerde Gemeente voor ƒ 5.100,-- werd aangekocht. Architect W. de Jonge
uit Lisse ontving ongeveer tegelijkertijd de opdracht een ‘degelijk kerkgebouw’
te ontwerpen. Hij ontwierp een kerk met 500 zitplaatsen, waarvan 90 op de ga-
lerij, een kerkenraadkamer en een vergaderzaal voor 60 personen. De totale
lengte van het gebouw bedroeg ruim 30 meter, de breedte bijna 13 meter, de
hoogte van het schip iets meer dan 10 meter en die van de toren - met uurwerk
en luidklok - bijna 15 meter. De firma Koeveringhe uit het Zeeuwse Schore
(Zuid-Beveland) mocht het voor ƒ 70.000,-- bouwen. Op zaterdag 24 januari
1953 was het zover dat onder toeziend oog van onder andere de kerkenraad en
burgemeester J. van Dijk (Jacob, 1911-1999) door Ds. M. Blok, consulent van
de Gereformeerde Gemeente in Capelle en op dat moment voorganger van de
Boezemsingelkerk, de eerste steen kon worden gelegd. Spannend was het voor
aannemer en bouwcommissie in de rampnacht van 31 januari op 1 februari

1953. Gevreesd
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De Van Kinsber-
genstraat gezien
vanaf de Nijver-
heidstraat met aan
het einde de Moria-
kerk, waarvan het
torenuurwerk in
een flink deel van
Capelle-West goed
zichtbaar is. 
(Foto Ev. A. Obbes.
Collectie 
HVC-Beeldbank.)
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werd dat de reeds overeind staande spanten van de kerk in aanbouw door de
zware noordwesterstorm met windstoten van orkaankracht zouden omwaaien.
Dit gebeurde tegen alle verwachtingen in echter niet, de spanten bleven over-
eind. Met grote voortvarendheid en voorspoed werd daarna verder gebouwd.
Niet alleen door de aannemer, ook een aantal gemeenteleden hielp mee met
het bouwen en inrichten van het gebouw. Het aanschaffen van een nieuw kerk-
orgel ging de daadkracht van de jonge gemeente echter nog te boven, daarom
werd een gebruikt orgel overgenomen van de Gereformeerde Kerk te Bols-
ward dat voor ƒ 5.000,-- gebruiksklaar werd opgeleverd. De kerkbanken wer-
den geleverd door de Utrechtse firma Malba, die daarvoor ƒ 10.150,-- in reke-
ning bracht. In totaal werd voor de nieuwbouw ruim ƒ 90.000 uitgegeven. Op
dinsdagavond 15 september 1953 was het zover dat de kerk in een bijzondere
openingsdienst, die werd geleid door consulent Ds. M. Blok, kon worden
overgedragen en in gebruik genomen. Twee dagen eerder kwam de Gerefor-
meerde Gemeente voor het laatst samen in het vertrouwde gebouw aan de De
Ruyterstraat. Na de prediking bood burgemeester Van Dijk namens de burger-
lijke gemeente het torenuurwerk aan. Een prachtig cadeau ter waarde van ƒ
5.000,--, dat niet alleen voor de leden van de Gereformeerde Gemeente van
belang was, maar ook voor de inwoners van Capelle-West.  In 1968 werd voor
ƒ 17.550,-- een nieuw orgel aangeschaft, een 70 jaar oud gebruikt exemplaar
van de Friese orgelmakers Bakker & Timmenga, dat in 1995 weer werd ver-
vangen voor een geheel nieuw instrument van orgelbouwer Ide Boogaard uit
Rijssen.
Als gevolg van de snelle expansie van de gemeente Capelle aan den IJssel in
de jaren ’60 van de vorige eeuw groeide ook het aantal belijdende en doople-
den van de Gereformeerde Gemeente in Capelle-West. Door die groei werd de

Gebrandschilderde ramen in de west- en de oostgevel van de Moriakerk. 
(Foto’s: Cees Hartmans)



kerk aan de Doormanstraat te klein en - zo werd vastgesteld - het gebouw zo-
danig uit te breiden dat er minstens een verdubbeling van het aantal zitplaatsen
kon worden gerealiseerd was onmogelijk. Gedacht werd daarom aan een tota-
le verplaatsing van de Gereformeerde Gemeente naar een meer centraal gele-
gen plaats binnen de gemeente. Eind 1965 besloot men daarom in Middelwate-
ring een nieuw kerkgebouw te realiseren dat plaats moest bieden aan 1300
mensen. De kerkenraad kwam echter al snel terug op dit besluit. Nu ging men
voor een kerkgebouw met 1000 zitplaatsen aan de Merellaan in Middelwate-
ring en het handhaven van de kerk in West. De kerk in Middelwatering zou
verrijzen aan de Merellaan en op 30 september 1971 onder de naam ‘Elim’ in
gebruik worden genomen.
Sinds de zomer van 1975 draagt het kerkgebouw aan de Doormanstraat de
naam Moriakerk. Dit in relatie met Genesis 22 vers 14 “Op den berg des Hee-
ren (de berg Moria) zal het voorzien worden”, de tekst op de in 1953 gelegde
eerste steen aan de voorzijde van de kerk. In de tweede helft van de jaren ’80
ontstond de behoefte aan meer ruimte. Om daarin te kunnen voorzien werd op
14 december 1989 aan de leden een bouwplan voorgelegd dat voorzag in het
aanbouwen van vergaderruimten en het uitbreiden van het aantal zitplaatsen.
Een uitbreiding waarmee een bedrag van ƒ 450.000,-- was gemoeid. Deze
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De Moriakerk gezien vanaf de Evertsenstaat. 
Op de voorgrond de in november 1991 gereed gekomen aanbouw. (Foto: Cees Hartmans.)



fraaie- en functionele uitbreiding kwam in november 1991 gereed en paste qua
stijl heel goed bij het exterieur van het oorspronkelijke kerkgebouw.
Onder de motivatie “Kenmerkend voor Wederopbouwarchitectuur’ werd de
Moriakerk in 2004 aangewezen als gemeentelijk monument. Het behouden
meer dan waard, niet alleen voor de leden van de Gereformeerde Gemeente,
maar ook voor de inwoners van de wijk die dankzij het uurwerk in de toren al-
tijd ‘bij de tijd’ zijn. De Moriakerk is een baken voor iedereen, een (jong)
beeldbepalend monument dat nadrukkelijk deel uitmaakt van de identiteit van
Capelle-West.
Geraadpleegde bronnen:
- Twee kerken aan 't Woord (1993). Uitgave: Kerkenraden van de Gerefor-

meerde Gemeenten Capelle aan den IJssel. 
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunningen
- Weekblad IJssel en Lekstreek (1952/1953).
- de heer B. Agteresch.
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Het fraaie interieur van de Moriakerk gezien vanaf de galerij aan de torenzijde. De kerk-
banken zijn van 1977, het orgel van 1995. (Foto: Cees Hartmans.)



HeT LieD VAN CAPeLLe
Ons nationale lied, het volkslied, is vanzelfsprekend het meest bekend
hoewel vooral bij sportwedstrijden veelal blijkt dat niet iedereen het uit
volle borst kan meezingen. 
Veel minder bekend zijn de provinciale liederen, ja die bestaan ook! Het
lied van Zuid Holland begint met de strofe

Je akkers met graan, waar de wind over gaat. 
Je bloembollenvelden in kleurig gewaad!

Het werd in 1950 geschreven door L.C.  Winkelman, werkzaam als ambte-
naar bij de provincie.
Het meest bekende provincie lied is waarschijnlijk dat van de provincie
Limburg:

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout,, 
‘t nachtegaaltje zingt...

Maar ook steden hebben hun lied: Rotterdam met 
‘k Heb U lief, Rotterdam, met uw drukte en gewoel,
Waar het leven zoo krachtig in bruist; 

Ook Gouda componeerde een nieuw stedelied: 
Waar vind je zoveel kleur en pracht; 
Een stad als Gouda houd je in je macht.

Een speurtocht naar het stedelied van Capelle aan den IJssel leverde drie resul-
taten op. Allereerst is daar het lied dat even na de Tweede Wereldoorlog (?)
werd gecomponeerd door  onderwijzeres Alida Geertruida Hagtingius (1906-
????), onderwijzeres aan de Openbare Lagere School I en bewerkt door haar
broer Rijerus? (voorletter is in ieder geval R. voornaam niet helemaal zeker). 
Het lied werd niet alleen gezongen op de scholen in Capelle, maar ook bijvoor-
beeld tijdens de aubade op Koninginnedag. Ook Capelse zangkoren hadden het
lied op het repertoire.
De tekst ervan geven we hieronder integraal weer:

Aan de boorden van de Yssel,
waar de klop der werven klinkt!
Waar de storremwind de dijk beukt,
waar de zon op ’t water blinkt!
Daar leefd’ ik mijn kinderjaren,
groeid’ ik op in fel gedruis
en omspelen d’elementen,
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mijn geliefde ouderhuis,
en omspelen d’elementen,
mijn geliefde ouderhuis,

In Capelle aan den Yssel,
waar het werk nooit stille ligt,
loopt zo menig schip van stapel,
nadat d’arbeid is verricht!
Bij dit statig nederglijden,
voelt een ieder jong en oud,
hoe Capelle aan den Yssel
mee aan Neêrlands welvaart bouwt,
hoe Capelle aan den Yssel
mee aan Neêrlands welvaart bouwt,

Zware koeien, rijke gaarden
Om de hofstee heen geplant
En de trots der kwekerijen:
warenhuizen diep in’t land!
Noeste vlijt en koppig streven
Vrouw naast man, doch smekend stil
Om Gods rijk’ onmisb’ra zegen
Zonder wie niets groeien wil!

Hiernaast de muiek:

In de volgende Nieuwsbrief komen we terug op de andere twee
stedeliederen die Capelle rijk is.
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GerriT VAN De ruiT, TOurDeeLNeMer
Op 4 juli a.s. begint in Utrecht de 2015 editie van de Tour de France.
Aanleiding om in de historie te duiken op zoek naar deelnemers aan deze
wielerwedstrijd uit Capelle. Er is er welgeteld één: Gerrit van de Ruit (12
september 1911 - 30 juli 1981)
Van de Ruit was professioneel wegrenner tussen 1933 en 1939. In zijn eerste
jaar als prof werd hij Nederlands kampioen op de weg, 9e op het Wereldkam-
pioenschap en reed hij de Ronde van Vlaanderen (11e).
In 1937 werd hij uitverkoren om ons land te vertegenwoordigen in de Tour de
France, als enige Capellenaar ooit. De belangrijkste tegenstander van de Neder-
landse renners was destijds het materiaal. Ze werden op pad gestuurd met de
goedkoopste rotzooi en zes lekke banden op één dag was geen uitzonder ing.
Helaas moest hij in de vijfde etappe opgeven.
De meeste overwinningen, in totaal 16, behaalde Gerrit van de Ruit in eendags-
koersen waaronder in 1937 de Acht van Chaam. In de Vuelta van Spanje werd
hem in 1935 een etappe overwinning ontnomen doordat het Spaanse publiek
hem de doortocht belette, hij werd tweede. In de dagkoers Parijs - Roubaix was
van de Ruit minder succesvol, maar hij reed hem wel twee keer uit.
Bronnen: Dhr. Leen van Wingerden en wielersport.slogblog
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LeDeN werVeN LeDeN 
De HVC is in de afgelopen 28 jaar uitgegroeid tot een vitale en actieve
vereniging, sterk verankerd in de Capelse samenleving met een ledental
van ruim 550 leden  Op de bestuursvergadering van april werden activi-
teiten besproken die het ledenbestand zouden kunnen tillen boven de
600, ja zelfs ruim boven de 700 aan het einde van het jaar 2016. 

Onderdeel daarvan is een ledenwerfactie door leden.
Het Bestuur roept u op om mee te helpen dit doel  te verwezenlijken en
actief op zoek te gaan naar een nieuw lid van de HVC. Leden die in de
periode 1 juni tot en met 31 december 2015 een nieuw lid (meerdere
mag natuurlijk ook) opgeven via de bijgesloten strook of via de website
www.hvc-capelle.nl  of info@hvc-capelle.nl dingen mee naar één van

de te verloten Museumjaarkaarten.
Het lidmaatschap kost €15 per jaar, voor 65+ € 9 per jaar.

Capelle
meer historie dan je denkt 
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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. Telefoon 010 450 00 80.
Dief- en Duifhuisje
Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van Nederland vertelt op de eerste ver-
dieping de historie van het voormalige Slot van Capelle en op de begane
grond is er een wisselende expositie. Iedere tweede zaterdag van de maand
geopend van 13.00 - 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.
Regentenkamer Van Cappellenhuis
Dorpstraat 164. Het pand herbergt één van de mooiste regentenkamers van
Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzor-
gen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.




