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EXCUSES 

Tot nu toe is het steeds behelpen geweest bij
 
het produceren van een boekje, zoals u dat nu
 
voor u heeft. Met de middelen die we tot onze
 
beschikking hadden, was het helaas niet moge

lijk er iets fraaiers van te maken.
 
Onze excuses daarvoor.
 
Het is onze bedoeling zo spoedig mogelijk t~
 

komen tot beter verzorgde uitgaven.
 

Het bestuur 

;. 

Zij, die achter onze doelstellingen 1\l./I/111 011 

daarom graag lid van de Historische VI' "''11 i eJ,/Ii~ 

Capelle aan den IJssel willen worden, k \1111)1)]1 

zich opgeven bij: 

Auke Klaver, Scheldedal 83, tel. 451.5H.l"l 

Peter Siepman, J. de Geusrede 68, tel. ~ '11 "'i'(I, 

Piet van der Vaart, Capelseweg 102,	 tel. 
450.G6. I ,O 

Maarten Visser, O. van Noortstraat 14, tel. 
450. 14 • ~) /. 

Het lidmaatschap bedraagt f 25,~- per kalen
derjaar. U kunt het bedrag overmaken op bank
nr. RAB - 141583754 of op gironr. 4395118 
ten name van de Historische Verenjging Capelle 
aan den IJssel. 
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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de ledenvergadering van 
de Vereniging tot behoud van "Oud-Capelle" 
(Historische Vereniging Capelle aan den IJs
sel i.o.) 

op donderda~avond 29 januari 1987 
aanvang 20.00 uur 

in de kantina van het gemeentehuis i 
De Linie 5 te Capelle aan den IJssel. 

A GEN D A 
========-=== 

1.	 Opening 

2.	 Notulen van de ledenvergadering van 
13 november 1986 

3.	 Inleiding over de opzet van de Historische 
Vereniging Capelle aan den IJssel 

4. Statutenwijziging 

PAUZE 

5.	 Diavertoning over de 's-Gravenweg door de 
heer M. Visser, toegelicht door de heer 
H.G. Gerritsen. 

6.	 Rondvraag 

7.	 Sluiting 

Zie ook de toelichting bij de agenda 

CD 



""	 TOELICHTING BIJ DE AGENDA 

Punt 3: 
De volgende facetten van de Historische Ver

eniging Capelle aan den IJssel zullen belicht
 
worden:
 
-management door A.I. Klaver
 
-publikaties P.A. Siepman
 
-administratie & A.1. Klaver &.
 

financiën P.A. Sieprn;ul 
-inventarisatie waar

devolle panden H.G. Cc:r"r: I 1.11011 

-archiefonderzoek l~v.i\. ühbl1ll 
-lokaal museum of 

oudheidkamer A.I. 1<llLvn,' 

-excursies p. Vfl,ll d'lI' 
V't/.I.'t· t. (; :I,n • 

Punt 4: 
Om te komen tot een Historischo VII !'(tlll /d 11K is 
een statutenwijziging nodiG vaJl rio VOI'IlIlIKi.ng 
tot behoud van "Oud-Capelle". I',OI1Jn op rio vo
rige ledenvergadering besprokpu til, 'l,(\ I /lJl dc 
vergadering van 29 januari bf~sloton 1< UII'IlIlH 

worden tot statutenwijziging avc!.' 1.(\ ',~ILlltl 

Een verslag van de vorige ledenve.r.·p;L\.dl' I" 'W nn 
een concept van de statutenwij7.iRinl~ l.t'lll't. \1 
elders in dit blad aan. 

Punt 5: 
De werkgroep inventarisatie, een samenwer
kingsverband tussen de vereniging en de ge
meente, toont hier een stukje van hun kunnen. 
Het is de bedoeling ondermeer aan de hand van 
het resultaat van deze werkzaamheden te komen 
tot een gemeentelijke monumentenlijst. 

o 

Verslap' van de ledenverbaderin~ van de Vereni5j~~ tot benoud 
van "Oud-Capelle" gehoudp.n 13 ncve~ber 1996 in de a~le van Je 
Cb.pelse Euziekschool. hanvall'S 20.00 uur 

1.	 Opening 

Opening door dhr. A.I. Klaver, dJe vBna~ond als voorzitte~ 

optreedt daar H,A. Voet door ziekte verhinderd is aan~p.zig te zijn, 
A~n~ezi$ z~n ca. 30 leden P.n belangstellenden. 

2.	 ~otulen vorige ledenvergadering 

De notulen van de vorige ledenvergadering ~orden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

3.	 Le~ing van drs. G.P.T. van der Vaart 

Drs. G.P.T. van der Vaart houdt een interessante lezing over het 
onder~erp "De ~isselwerking tussen geografische omstandigheden en 
de activiteiten van de bewoners van Capelle aid IJssel". 

4.	 Voorstel statutenwijziging 

De voorzitter van de vergadering komt tot het voorstel om de 
statuten van de Vereniging tot behoud van "Oud-Capelle" zodanig 
te wijzigen dat een nieuwe vereniging zal ontstaan onder de naam 
"Historische Vereniging Capelle aid IJssel". Deze vereniging zal 
een bredere opzet kr~gen dan de huidige. Z~ hee~t de steun van 
de gemeente Capelle. Gedacht ~ordt ondermeer om'te komen tot de 
stichting van een lokaal museum of oudheidkamer. 
Door middel van lezingen, meer publiciteit e.d. zal getracht worden 
de aandacht van de Capelse bevolking te trekken. 

De voorzitter gaat over tot het artikelsgewijs doornemen van het
 
ontwerp statuten~~ziging zoals die is toegevoegd aan ds agenda
 
van de onderhavige vergadering.
 
Naar aanleiding van opmerkingen van de aan~ezigen ~orden als
 
voornaamste wijzigingen aangebracht:
 
art. 3":: "belangstelling in" ~ordt"belangstellingvoor".
 

3c:	 toevoegen: al of niet in samenwerking met de gemeente of 
andere instanties. 

6	 : wordt: de ledenvergadering kiest de voorzitter; de ge
ko~en bestuursleden kiezen onderling de secretaris en 
de penningmeester. 

De voorzitter merkt op dat het verstandig is de statuten op lees
baarheid nog eens door het bestuur te laten nazien. H~ roept de 
aanwezigen op ge~enste wijzigingen in de redactie van te voren aan 
het bestuur te zenden. 
Mw. Obbes merkt op dat geen meerderheid van de leden op deze ver
gadering aanwezig is zodat niet tot besluitvorming over de sta
tutenwijzieing kan worden ov~rgegaan. Daardoor ie het noodzakelijk 
om over minimaal een' maand een nieuwe ledenvergadering te beleggen 
~aar ongeacht het aantal aan~ezige leden een besluit kan worden 
genomen. 

5.	 Financieel verslag 

Het financieel verslag wordt toegelicht. 
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6.	 BestuursvcrkiezinK 

'- 'Herkozen worden dhr. A.I. Klaver 
(,;) Bij acclamatie worden ~ekozen de 

roan, 'P. van der Vaart Gzn. en N. 
court-Broekmans. 

7.	 Ber,rotine 1987 

en mw. ~v. A. Obbes. 
heren H.G. ,G~rritsen, P.A.Siep
Vi.sser en D'W. A.M,'A.E. d'Hame

,ir, 

Bij de beh~ndeling van de begroting van 1987 wordt voorgesteld 
da contributie te verhogen naar f 25,- per jaar. CJPers en 65+ers 

,krijgen een reductie van f 10,-. In een volgend verslag zal het 
verschil tussen het financieel overzicht en balans beter worden 
aangegeven. 

8/9. 

Drs. G.P.T. van der Vaart houdt een korte inleidill() (IV",' "CII 

mogelijke opzet van een lokaal museum of een oudill,1dk"",,·,'. 
Wegens het gevorderde uur van de avond is er g()OIl ,,"1 "I:"rillllid om 
hier erg diep op in te gaan. 

10. Rondvraag 

Niets; 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om ca. 22.30 de vuri:lld"I'LIl/:, "" ,'.,,, IrJder 
voor zijn of haar aanwezigheid bedllnkt Lp IiJd,IJ"Il. 
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ONT'WERP STATUTENWIJZIGING
 
van de Vereniging tot behoud van ~Oud-Capelle~
 

(wordt "Historische Vereniging Capelle aan den
 
IJssel"), verbetert in de vergadering 13-11-1986.
 

Naam en zetel 
Art. 1 De vereniginR draagt de naam: "Histo

rische Vereniging Capelle aan den IJs
sel" en is gevestigd te Capelle aan 
den Ijssel. 

Duur,
 
Art.
 

Doel
 
Art.
 

verenigingsjaar en boekjaar 
2	 De vereniging is aangegaan voor onbe

paalde tijd. Verenigingsjaar en boek
jaar vallen samen met het kalenderjaar. 

en	 middelen 
3	 1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het bevorderen van kennis van en be
l~~gstelling voor de geschiedenis van 
Capelle aan oen Ijssel en omgeving; 

b.	 het stimuleren van behoud en bescher
ming van historische bebouwing en mo
numenten en objecten van gesçhiede
nis en kunst; 

c.	 het stichten, instandhouden en behe
ren van een Capelse oudheidkamer en/ 
of lokaal museum, al of niet in samen
werking met het gemeentebestuur en/of 
een andere instantie. 

2.	 Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a.	 het houden van bijeenkomsten, voor

drachten, excursies en tentoonstel
lingen; 

b.	 het uitgeven van geschriften; 
c.	 het bepleiten van haar doelstellin

gen bij de overheid en particulieren; 
d.	 het inventariseren van cultuur-histo

rische monumenten en objecten; 
e.	 het verwerven van fondsen ter onder

steuning van haar doelstellingen; 
f.	 het in eigendom verkrijgen, huren of 

in bruikleen nemen van cultuur-his~~
rische objecten; 
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g. het geven van adviezen aan over
,:;;) heidsinstanties en particulieren; 

h.	 het steunen van pogingen door ande
ren in de geest der vereniging on
dernomen, en 

i.	 alle verdere middelen, die aan het 
doel bevorderlijk zijn. 

Lidmaatschap 
Art. 4	 Lid van de vereniging kunnen zijn na

tuurlijke en rechtspersonen. 
De vereniging kent: 
a.	 gewone leden; 
b.	 donateurs en donatrices; 
c.	 ere-leden; 
d. adviseurs. 
Gewone leden zijn zij, die zich bij het 
bestuur hebben aangemeld en als zodanig 
zi jn toege laten. 
Donateurs en donatrices zijn zij, die 
zich bereid hebben verklaard een bij 
huishoudelijk reglement te bepalen bij 
drage aan de vereniging te schenken. 
Ere-leden zijn die leden, die daartoe 
op voordracht van het bestuur door de 
ledenvergadering zijn benoemd wegens 
bijzondere verdiensten voor de vereni
ging of haar doelstellingen. 
Adviseurs zijn deskundigen, die benoemd 
door het bestuur al of niet tegen ver
goeding met bepaalde taken zijn belast 
en als zodanig toegang hebben tot alle 
bestuurs- en ledenvergaderingen. 
De ledenvergadering kan op voorstel van 
het bestuur een beschermheer of be
schermvrouwe kiezen. 

Art. 5	 1. Het lidmaatschap eindigt: 
a.	 door overlijden van het lid of bij 

verlies van de handelingsbekwaamheid 
van het lid. 
Is een rechtspersoon lid van de ver
eniging, dan eindigt haar lidmaat

® 

schap wanneer zij ophoudt te be
staan; 

b.	 door opzegging door het lid; 
c.	 door opzegging namens de vereni

ging; 
d.	 door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door 
het lid kan slechts geschieden tegen 
het einde van een verenigingsjaar. Zij 
geschiedt door een schriftelijke ken
nisgeving, welke voor de eerste decem
ber in het bezit van de secretaris moet 
zijn. Deze is verplicht de ontvangst 
binnen acht dagen schriftelijk te be
vestigen. Indien een opzegging niet 
tijdig heeft plaats gehad, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het 
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij 
het bestuur anders besluit of van het 
lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voort
duren. 
3. Opzegging van het lidmaatschap na
mens de vereniging kan tegen het einde 
van het lopende verenigingsjaar ge
schieden door het bestuur met inachtne
ming van een opzegtermijn van tenminste 
vier weken, wanneer hei; lid, na daartoe 
bij herhaling schriftelijk te zijn aan
gemaand, op de eerste december niet ten 
volle aan ~ijn geldelijkeverplichtin
gen jegens de vereniging heeft voldaan 
alsmede wanneer het lid heeft opgehou
den te voldoen aan de vereisten welke 
te eniger tijd door de statuten voor 
het lidmaatschap gesteld mochten worden. 
De opzegging door het bestuur kan onmid
dellijk beëindiging van het lidmaatschap 
tot gevolg hebben, wanneer redelijker__ 
wijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voort

(j) 



"" \--------------....-~~~~~~~-

duren. 
~	 De opzegging geschiedt steeds schrifte

lijk met opgave van de reden(en). 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan 
alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, regle
menten of besluiten van de vereniging 
handelt of de vereniging op onredelij 
ke wijze benadeelt. De ontzetting ge
schiedt 
trokken 
sluit, 
kennis 
binnen 

door het bestuur, dat het be
lid ten spoedigste van het be

met opgave van reden(en), in 
stelt. De betrokkene is bevoegd 
een maand na ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de 
algemene vergadering. Gedurende de be
roepstermijn en hangende het beroep is 
het lid	 geschorst. Het besluit der al 
gemene vergadering tot ontzetting zal 
moeten worden genomen met tenminste 
twee/derden van het aantal uitgebrach
te geldige	 stemmen. 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop 
van een verenigingsjaar, ongeacht de 
reden of oorzaak, eindigt, blijft des
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor 
het geheel door het lid verschuldigd, 
tenzij het bestuur anders besluit. 
6. In afwijking van het bepaalde in de 
eerste volzin van artikel 36 lid 3 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid 
zich door opzegging van zijn lidmaat
schap niet onttrekken aan een besluit 
krachtens hetwelk de verplichtingen 
van een geldelijke aard van de leden 
worden verzwaard, behoudens het in lid 
2 van dit artikel bepaalde. 

Het bestuur 
Art. 6 1. Het bestuur bestaande uit tenminste 

vijf leden, wordt gekozen door de leden 
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bij eenvoudige meerderheid van stemmen 
voor een periode van twee verenigings
jaren. . 
De bestuursleden treden volgens door 
het bestuur vast te stellen rooster af 
en zijn	 dadelijk herkiesbaar. 
2. De gekozen bestuursleden verdelen 
onderling de functies van secretaris en 
penningmeester. De voorzitter wordt 
door de ledenvergadering gekozen. 
De voorzitter, secretaris en penning
meester vormen tezamen het dagelijks 
bestuur. 
Het dagelijks bestuur is belast met de 
voorbereiding van al hetgeen in de be
stuursvergadering ter overweging en be
slissing moet worden gebracht en met. 
de uitvoering van al hetgeen waartoe 
het bestuur heeft besloten. 
3. De leden van het bestuur kunnen te
zamen of afzonderlijk door de leden
vergadering worden ontslagen. 
4. In tussentijdse vacatures wordt 
uiterlijk binnen drie maanden voorzien. 
Het tussentijds gekozen lid treedt af 
op het tijdstip, waarop zijn voorgan
ger volgens rooster van aftreding zou 
zijn afgetreden. 

Art. 7	 Het bestuur vergadert zo dikwijls de 
voorzitter of twee andere bestuursle
den dit verlangen. 
Bij huishoudelijk reglement worden re
gelen gesteld voor de bestuursvergade
ring. 

Art.	 8 Het bestuur vertegenwoordigt de vereni
ging in en buiten rechte. 
Het is bevoegd tot alle handelingen 
binnen de werkkring der vereniging, 
voorzover bij deze statuten niet anders 
is bepaald, waaronder het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervree~
den of bezwaren van registergoederen. 
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De besluiten en alle andere stukken, 
welke van de vereniging uitga~~, wor
den door de voorzitter en de secreta
ris ondertekend. 

Het versla~ der werkzaamheden 
Art. 9 Jaarlijks vó6r 1 april heeft een alge

mene vergadering plaats, waarin de se
cretaris en de penningmeester verslag 
uitbrengen over het afgelopen jaar, 
respectievelijk van de werkzaamheden 
en financiën der vereniging. 
De goedkeuring van de rekening door de 
algemene vergadering strekt het bestuur 
tot volledige decharge, behoudens later 
in rechte gebleken valsheid in bewijs
stukken of andere onregelmatigheden. 
In deze vergadering worden de periodie
ke bestuursverkiezingen gehouden. 

Art. 10	 Een algemene vergadering wordt belegd 
zo dikwijls het bestuur dat nodig oor
deelt of tenminste een/vijfde der leden 
hun verlangen daartoe schriftelijk aan 
het bestuur kenbaar maakt. 
Algemene vergaderingen worden bijeen
geroepen door het bestuur met inacht
neming van een termijn van acht dagen. 
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk 
door een aan alle leden te zenden 
schriftelijke mededeling. 

Stemming en besluitvorming 
Art. 11	 Alle besluiten worden genomen bij meer

derheid van stemmen, behoudens het be
paalde in artikel 15. 
Over onderwerpen, die niet bij oproe
ping ter kennis van de leden zijn ge
bracht, kan geen besluit worden geno
men. 

Art. 12	 1. Stemming over personen geschiedt bij 
gesloten en ongetekende briefjes; over 
zaken wordt mondeling gestemd. Blanco 
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stemmen	 tellen niet mee. 
2. Elk lid brengt é~n stem uit. 
3. Staken de stemmen over zaken, dan
 
wordt het voorstel geacht te zijn ver

worpen.
 
Bij staking van stemmen over personen
 
beslist de voorzitter van de vergade

ring.
 

Geldmiddelen 
Art. 13 1. De geldmiddelen van de vereniging 

bestaan uit: 
a. de contributie van de leden, waarvan 
het bedrag jaarlijks door de algemene 
vergadering wordt vastgesteld; 
b. hetgeen door haar verkregen mocht 
worden door schenkingen, subsidies, do
naties, publicaties en dergelijke. 

Reglement 
Art. 14	 Het huishoudelijk reglement wordt vast

gesteld, aangevuld en gewijzigd door 
de algemene vergadering. 
Het mag geen bepalingen bevatten, strij 
dig met deze statuten. 

Wijziging statuten en/of ontbinding van de ver
eniging 
Art. 15 Een besluit tot wijziging van de statu

ten of tot ontbinding van de vereniging 
kan slechts worden genomen in een op
zettelijk voor dat doel bijeengeroepen 
algemene vergadering, waarin ten minste 
de helft van het aantal leden aanwezig 
is. 
Voor het tot stand komen van een be
sluit moet zich ten minste twee/derde 
van het aantal aanwezige leden voor de 
wijziging casu quo ontbinding verkla
ren. 
Indien voor een dergelijke vergaderi~g 

niet het vereiste aantal leden is opg~ 
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komen, zal eerst één maand, doch uiter
',.-'	 lijk binnen drie maanden, een tweede 

vergadering worden belegd, waarin on
geacht het aantal aanwezige leden kan 
worden besloten, mits zich ten minste 
twee/derde van het aantal aanwezige le
den vóór de wijziging casu quo ontbin
ding verklaart. 
Een eventueel batig saldo zal worden 
aangewend voor door de algemene,verga
dering te bepalen zodanige doeleinden 
als het meest met het doel der vereni
ging overeenstemmen. 

's-Gravenweg voor de grens met Nieuwer
kerk aan den IJssel met rechts het tol 
gaardershuisje, augustus 1956. 

@ 

!ii~u~a_l~d.'!.n_!!!.~J; .1f!Ea~1L v~n_ ~j.Q.~asi_ 1381 _,' ~ _' __ 

Dhr. J.K. Benard 
's Gravenweg 327 
2~0) LB 

Dhr. J.J. van den Bosch 
Boterdiep 9 
2904 BD 

Dhr. N.n. Brp.~dijk 

Kanaalweg 2a 

2903 LS 

Drs. W.A. de 3ruin 
Savanne 99 
2904 TD 

Dhr. H. Chretien 
Valeriusrondeel 382 
2902 CL 

Gem. Archiefdienst 
Robert Fruinstraat 52 
3021 XE Rotterdam 

Dhr. H. ileurter 
Raadhuisstraat	 18 
2902 HN 

Dhr. D.w. ~oogendijk 

Zevenster 29 
Krimpen a/d Ijssel 

Dhr. R. Jansson 
Mari Andriessenraès 30 
2907 MA 

Dhr. \-I.A. Kaars 
Zijponberg 29 
2905 RF 

Dhr. N. de Kiviet 
J. de Wittstraat 1
 
2902 HG
 

Mw. D.H.T. Kroos9van dAr Mey 
SchP.1dedal 84 
2904 HG 

Dhr. Kwakernaat 
Granidaerf 10 
2907 EH 

Dhr. A. Kwakernaat 
Stoelenda.ns 50 
2')07 GT 

Dhr. i.J.'van der Linden 
Sterr~kinderenerf 90 
2907 BC 

Dhr. C.J. den Ouden 
Orfeo 26 
2')07 Jt: 

Dhr. J.H.C. Pieters 
Lofoten 23 
2904 VN 

Dhr. L.M.P. Schol ten 
's Graven'leg 240 
2903 LW 

Dhr. S.B. Slooten 
Berm·..eg 211 
2907 GC 

Dhr. J .TaI:llIlel 
Klaroen 16 
2907 GB 

Dhr. L. van der Wal 
Dorpstraat 46 
2902 BD 

Dhr. P.J.C. ~eyling
 

Dakotalo/eg 59
 
2905 AB
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cqpeJle.~ 
NiuAwsbiOld) Capelle krijgt nieuwe 
ILII-'996 

Historische Vereniging 
CAPELLE AID USSEL - In 
de Muziekschool aan de 
Dorpsstraat wordt aanstaan
de donderdag 12 november 
om 20.00 uur de oprichtings
vergadering van. de Histori
sche Vereniging Capelle aan 
den Ussel (H.V.C.) gehouden. 

De oprichting geschiedt door 
een'wijziging van de statuten 
van de reeds bestaande 'Vere
niging tot behoud van oud Ca
pelle'. Door de bestaande sta
tuten was deze vereniging niet 
in staat inhoud te geven aan 

® 

.. 
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de doelstellingen, die men 
eigenlijk voor ogen had. De 
B.V.C. kwam tot stand na in
tensief overleg met burge
meester Van Leeuwen en de 
Rotterdamse gemeentearchi
varis Schimmelpenninck van 
Oyen. 

Een gezamenlijk initiatief van 
het gemeenteraadslid Jan Eef- . 
tink en het bestuur van de 
'Veremging tot behoud van 
oud· Capelle' heeft geleid tot 
de oprichting van een nieuwe 
vereniging. De doelstellingen 
van de nieuwe vereniging zijn 
aanzienlijk ruimer: bevorde
ren van kennis van en belang
stelling voor historische ge
bouwen en monumenten in 
Capelle aan den lJssel en om
geving; stimuleren· om be
staande historische gebouwen 

,en monumenten in Capelle te 
behouden en het stichten, in 
stand houden en beheren van 

een oudheidkamer of het ver
lenen van medewerking hier
van. 
Door deze ruimere doelstel
lingen is het nu mogelijk een 
veel breder deel van de ge
schiedenis van Capelle te be
studeren en onder de aan
dacht te brengen. Zo wil de 
nieuwe vereniging een kwar
taalbericht en een jaarboekje 
uitb~gen. Tevens zullen er 
bijeefrkomsten, excursies en 
tentoonstellingen georgani

. seerd worden. 
De contributie bedraagt vijf
entwintig gulden per jaar. 
Hierdoor is het mogelijk dat 
iedereen, die belangstelling 
heeft voor geschiedenis in het 
algemeen en die van Capelle 
in het bijzonder lid worden. 
Voor nadere inlichtingen kan 
men zich wenden tot Jan Eef
tink, telefoon 4504987, de 
heer Van der Vaart, 4506650 
of Auke Klaver 4515819. 
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Oprichtingsvergadering 
Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel 
In de Muziekschool aan de 
Dorpsstraat . 124 wordt van· 
avond, 13 november, om 20.00 
uu< de ~ngm"'d~ring 
van de :, he~ Vererugmg 
Capelle a '.IJssel (H.V.C.) 
gehouden. ·'.è·oprichting ge. 
'sebledt door een wijziging van de 
statuten van de reeds bestaande' 
Vereniging tot behoud van oud 
Capelle. Door de bestaande sta
tuten was deze vereniging niet in 
staat inhoud· te. geven aan de 
doelstellingen die men eigenlijk 
voor ogen had. 

Een gezamenlijk initiatief van 
het gemeenteraadslid Jan Eef
tink en het bestuur van de Vere
niging tot behoud van oud Ca
pelle heeft ertoe geleid dat men 
besloten heeft een nieuwe vere
niging op te richten. De doelstel
lingen van de nieuwe vereniging 
zijn aanzienlijk verruimd: 
- bevorderen van kennis van en 
belangstelling voor historische 
gebouwen en monumenten in 
Capelle aan den IJssel en omge
vin~; 
• stImuleren bestaande histo
rische gebouwen en monumen
ten in Capelle te behouden; 
- het stichten, in' stand houden 
en beheren van een oudheidka
mer of het vertenen van mede
werking hieraan. 

Door deze ruimere doelstellin
gen'" is' het mog~lijk een veel 
o.reder deel van de geschiedenis 

13_11-/9&6 

van Capelle aan' den IJssel te 
bestuderen en onder de aan
dacht te brengen. Activiteiten 
die de vereniging wil gaan ont
plooien zijn onder andere een 
kwartaalbericht, een jaarboekje, 
bijeenkomsten, excursies en ten
toonstellingen. Vanavond zal 
worden voorgesteld· Mej. E. 
Obbes en de heren A. Klaver, 
.M. Visser, H. Gerritsen, P. Siep
man en .P. van 'der Vaart in het 
bestuur van de nieuwe vereni
ging te kiezen. De H.V.C. komt 
tot 'st~nd na intensief overleg 
met burgemeester' drs. L. van 
Leeuwen en de Rotterdamse' ge
meentearchivaris 'c. Schimmel
penninck van der Oye. Beide 
heren dragen het initiatief een 
warm hart toe. De controbutie is 
laag gehouden, 25 gulden per 
jaar. ' 

Hierdoor. is het mogèlijk dat 
iedereen die belangstelling heeft 
voor geschiedenis in het alge
meen en voor de geschiedeuis 
van Capelle aan den IJssel in het 
bijzonder lid wordt van H.V.C. 
Voor nadere inlichtingen over de 
vereriiging of om lid te worden 
kan men zich wenden tot Jan 
Eeftin\(, telefoon 4504987, de 
heer P. van der Vaart, telefoon 
4506650 of Auke Klaver, tele-. 
foon 451581c). U kunt natuurlijk 
ook ee~t vanavond eens gaan 
luisteren tijdens de oprichtings
vergadering. Iedereen is van har
te welkom in de Muziekschool 
aan de Dorpsstraat 164. Via de 
Voorlichtingspagina zullen wij u 
op de hoogte h(~)Uden van de 
activiteiten van de nieuwe vere
niging. 
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Door A. Verdoold 

CAPELLE AAN DE IJS
SEL - De historie van 
Capelle moet gaan herle. 
ven. Na een stiefinoeder
lijke behandeling -was 
er ooit een wezenlijk his· 
totisch element in het 
Capelse cultuuraanbod?
staat er nu e.en gemoti
veerde club in de start 
blokken om de kennis 
van en belangs~ell~g 
voor de Capelse hlstone 
te bevorderen. Een club . '(-Ussel)geb.ed. VisseriJ. Jacht en
we spreken over de weu
we Historische Vereni· 

• g Capelle aan de Us.glD •
sel (HVC), die een oud
heidkamer .of zelfs een 

• 
museum op poten wl1 
zetten en de· zorg voor 

. h b
bistonsc e ge ou";'Vel) e~ 
monumenten op Zich wil 
. m . 

ne en. 
Een groep hlstorieminnende. Ca

~enuen haakte .onlangs gretig In 

de Capelse g;"chiedenisfeiten uit
een welke mogelijkheden het Capel
se grondgebied de bewoners daar
mee deden, ook welke eHeeten dit 
weer opriep.

Een opmerkelijk element In het 
betoog van de Leidse historicus was 
het immense hoogteverschil tussen 
de op korte aCstand van elkaar lig
gende Schielands Hoge Zeedijk (+ 
vijf meter NAP) en de diepste 
droogmakerij (-zes meter NAP). Een 
specifieke Capelse situatie die de 
geschiedschrijving in Capelle beln
vloed heeft. 

Grijze oudheid 
In de grijze oudheid, omstreeks 

1000 na Christus, was Capelle een 
kleine nede.rzettlng In het \SLA 

op eerdere politieke wensen en re:-, . In die zes eeuwen oudheid na het 
çente voornemens van het huidige' jaartal 1000 gaan de contouren van 
dagellJlue .bestuur van de gemeente . Capelle zich aUekeneD. Gelnspi
om de Capelse historie te bewaren. 
En enkele weken geleden werd de 
oprichtingsvergadering geliouden. 

Bil die gelegenheid ging de hIsto
rieus en ex-Capellenaar drs, G: T. 
E. vaD der Vaart In op "De wisse
ling·. tussen de geogI:aflsche omstan· 
digheden en de actIviteiten van de 
bewoners van Capelle aan de Us
sel". On. VaD der Vaart zette in var 
gelvluçht en op basis van de beken· 

reerd door ':of met de laars op de 
nek7- de bezitter of heerser van het 
gebied wordt de ontginning aange· 
pakt. pie ontginning, vanuit het 
woongebied. langs de rivier als 
springplank, richt zich op het noor
delijke deel van Capelle volgens een 
systeem van arwatering door het 

'. 
DorpSlftzlchr van CaplIIl aan dm 

IJssti, omslruks 1780. 
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landbouw waren de bronnen Van 
bestaan. Het natuurlijke landschap, 
de getljderivier en het. krekenstel.sel 
ondergmgen nauwelllks verande
ring. Dit wordt anders In het welis
waar N1mere tijdperk tussen 1000 
en 1600 na Christus. De wlsselwer
king komt dan volgens Van der 
Vaart geleidelijk op gang. Alom 
worden nieuwe technieken ui tge
vonden en toegepast. Ook de Cape}
lenaar wordt zich bewust van de 

. mogelijkheden die z'n omgeving 
biedt. Hij gaat die benutten en dit 
veroorzaakt weer andere omstan
dig/leden en nieuwe mogelijkheden. 



graven van evenwijdig aan elkaar 
liggende sloten. Het terTein raakt 
droog, het wordt van z'n veenlaag 
onldaan en geschikt gemaaid voor 
akkerbouw en later veeteelt. 

Slagenlandschap 
Het zo ontstane slagenlandschap 

beslaat nog tussen de 's Gravenweg 
(Oost) en de Ringvaart. De landaan
winst zorgde voor verhuizing op 
grotere schaal. Van der Vaart meent 
dal men van het wonen langs de 
IJsseloever afstapte en de voorkeur 
gal a.n een meer centrale pl.ats te 
midden van de bedrijfsgronden. Dit 
woon/werkgebied werd de 's-Gra
venweg. Volgens overleveringen. 
••ngelegd in 1270, krijgt deze weg 
een bel.ngrijke woonfunctie. M••r 
ook de verkeersfunctie is van be
lang. Hoe oud en hoe belangrijk die 
weg tussen Rotterdam-Kralingen en 
Nieuwerkerk met ••nsluiting na.r 
Goud. wel was blijkt uit het gezeg
de "zo oud .ls de weg naar Kr.lin
gen". 

De ontginning die eerst een aan· 
<Ienlljke uitbreiding van de C.pelse 
bouwgronden betekende, h.d ook 
neg.tleve gevolgen. Het .fgegraven 
gebied klonk in en een oxid.tiepro
ces was er de oorz••k van dat de 
bodem in de loop van de tijd twee 
meter lager kw.m te liggen. Het ge
volg was dat het gebied langzaam 
onder water kwam te staan. Van 
een regelb.re w.terhuishouding 
was toen immers nog geen sprake. 

V.naf ongeveer 1600 na Christus 
wordt het verzakte veengebied in 
het noordelijke deel WIn Capelle 
grootscheeps opgegraven. De opko
mende industrie vraagt energie. die 
er in Capelle is. En zo begon de 
grootscheepse vervening. in Capelle 
met de b.ggerbeugel. direct op de 
zogena.mde leg.kkers w.arop de 
turf gedroogd werd, of met tussen
transport per schouw. De vervening 
leidde tot een behoorlijke werkgele
genheid. Turfgravers. hoe k.n het 
anders. verdienden hun brood in de 
vervenerij en na hun kwamen de 
vissers. En neringdoenden profi
teerden ook van de bedrijfigheid in 
de vervenerij. 

Onderwijsinspectie 
Totd.t de overheid ingreep. Zo 

ook In C.p"lle. G""n financil!le mo
lieven m.ar de gevolgen v.n de ver
vening w.ren de drijfveer van de 
drooglegging. Smalle dijkjes tussen 
grote w.terpl.ssen hadden' het 
~aar te verduren als de najaarsol 
stormen woedden. Capelle was in 
die tijd een encl.ve. Hoe gelsoleerd 
de IJsselgemeente in die lijd wel 
w.s blijkt uit het verh.al dat de 
Ichoolinspeeteur voor geheel Zuid
Holland niet n••r Capelle wilde 
gaan. Die reis was hem te gevaar
lijk! De drooglegging bep••lde uit 
eindelijk het huidille Cap"!.se ge
bied, .Ithans in grote lijnen. Bema
ling met behulp v.n stoomgemalen 
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Ook hier een wlsselinwerklng van. w.ar maar Ileist bijna 1000 schepen
 
geogr.fische omst.ndigheden op de in allerlei soorten en m.ten te w.

menselijke .ctiviteiten, meegevoerd I ter gingen.
 
door de .lgemene indu.rtrl.llsàUe of Ongeveer in 1950 krijgt de verst""
 
dankzll innov.tie. Cllpelle kende in d~lljldng Capelle in h••r ~..
 
die tijd vIer .teenb.kkenjen. Een Vanaf dal momenl zwenkt hel nleu

duidelijk st••ltje van .W1S3<!lw~ we. Capelle af van het Capelle v.n
 
IUng: de rivier zorgde VOOr grond- toen. Qlld moet wijken voor nieuw.
 
stof en het produkt kon ter pl••tse Steeds weer.' En de 's Gr.ve~weg
 
ingel.den en verscheept worden.· anno 12'10, op een steenworp. af·
 
Wist u dat de WesUndJêV.arders stand van de "Chinese muur" zo.ls
 
C.pelse ijsselstenen .I...·ballast niee- de vo~ond de drie m.mmoetfl.ts
 
n.men naar de West en er in d.t in de wijk Oostgaarde noemt, zijn
 
vroegere gebiedsdeel heel w.t hul· de contrasten van het heden en ver

zen van Capelse stenen gebol.lwd . leden. 

m.akte drooglegging mogelijk. De 
Prins A1exanderpolder wordt 
drooggelegd. De nieuwe wijk 
Schenkel ontsta.t. Veeteelt is' de 
best.ansbron. m••r ook het tuin
dersbedrljf wordt hier uitgeoefend. 
En de uitbreiding heeft v.nzellspfe.; 
kend een groeiende Capelse mld
denst.nd tot gevolg. 

IJsselstenen 
TenJg n••r het gebied l.ngs de 

HoU.ndsche Usse!. Hier. voltrekt 
zich een industril!le ontwikkeling. 

Een oudt kaarf van dl gemualt 
Capelle' aan den IJssel. Hef donkert 
deel van de kaart is het poldergebied 
diJf vanaj/870 d~ooggelegd werd. 

Een voortrekkersrol was voor het 
scheepsbouwbedrijf A. Vuyk en Z0
nen weggelegd. Dankzij de grote 
e<:onomJsche bedrljvigheld en een 
groetende technologie werd Ne'der
land een belAngrijke scheepsbouw
n.tie. De wieg d••rv.n .lond in Ca
peUe, langs d~ boorden van de Ijssel 

zijn? En opnieuw die wisselwer
king: verdere industriAlisaUe ver
oorzaakte vervulling van de nvier
bedding w••rdoor de grondstof on·' 
geschikt ra.kte en het natuurlijke 
voordeel verdween. 

Maar nog niet ar het oude ls weg 
uit het Cap"lae dorpsbeeld. Werk 
genoeg VOOr de nieuwe HYC. Het'ls 
het I~n waard. Voor de C.p"le
nàar van nu en 'morgen. 
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ENKELE VERDWENEN POLITIETAKEN 

Behalve de bekende veldwachter kende men vroe
ger nachtwakers en de klepperman, figuren die 
te maken hadden met het handhaven van de orde. 

De nachtwacht 

In Capelle waren in het begin van de negen
tiende eeuw nachtwachten aanwezig. De nacht
wachten hadden zich bij de uitvoering van hun 
taak te houden aan de reglementen. Uit het be
gin van de negentiende eeuw zijn twee regle
menten bekend: het "Reglement op de Winter Pa
trouljes en Nagtronden binnen d'Gemeente van 
Capelle op d'IJssel dato den 6e van Slagtmaand 
(=november) 1810", later vervangen door het. 
"Reglement op de Winter-Burger-Nachtwachten in 
de Gemeente van Cappelle en het Slot te Cap
pelle op d'IJssel van 21 oktober 1830" (zie 
bijlagen 1 en 2). 

De gemeente werd verdeeld in een aantal wijken: 
in 1810 in z~s e~ in 1830 ~n vier wijken. In 
elke wijk werd door'het gemeentebestuur een 
wijkmeester aangesteld die wachtmeesters en 
manschappen onder zich had. Elke nacht moesten 
<$<$0' wachtmeester en twee of drie manschappen 

'dienst doen (of zoals de reglementen zeggen: 
dierien voor d~pat~oulje.en ronden). Ieder 
d~ed~~éris in d~ ze~~ot~ien dagen bij toer
b~urt :volgens' de "wagt~Jle" dienst. Deze 
wagtrolle waa· .een·door·· de wi jkmeester opge
steld dienstvoorschrift," waarop ook de namen 
van d~~e~e~~die~tenst deden werden genoteerd. 
Alleen zi~kte van de persoon zelf kon hem 
vrijstellen van dienst en dat nog alleen, als 
dit aan de wijkmeester gebleken was. Schout, 
leden van het gemeentebestuur, secretaris en 
bode mochten niet dienen, maar moesten op hun 
kosten een plaatsvervanger aanwijzen. Ook be
jaarde mannen, weduwen en ongehuwde vrouwen 
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die aan het hoofd van een gezin stonden, moes
ten op hun kosten iemand in hun plaats stellen. 
Bleek een van de laatstgenoemden onvermogend 
te zijn, dan was het gemeentebestuur verplicht 
hen van de dienst te bevrijden. Ook moest het 
gemeentebestuur erop toezien, dat per huisge
zin in lln nacht niet meer dan lln man bij de 
nachtwacht ingedeeld werd. De mannen die dienst 
deden, moesten tussen de achttien en vijftig 
(in 1830 zestig) jaar oud zijn. 

De wijkmeester moest toezicht houden op de 
ronden en was daarvoor verantwoording schuldig 
aan het gemeentebestuur. Bij Itnalatigheid in't 
behoorlijk waarnemen der rondens lt en bij ande
re overtredingen mocht de, wijkmeester de wacht
meester beboeten. Beiden konden de manschappen 
in dit soort ~evallen beboeten. De wachtmees
ters brachten rapport uit aan de wijkmeester 
over de nalatigheden of overtredingen van de 
onder hen gestelde manschappen en over alle 
verdere Itvoorkomende gevallen". Bij twijfel 
moest de wijkmeester zich vervoegen bij de 
schout of de president van het gemeentebestuur. 
Hij kon echter ook de dienstdoende wachtmees
ter met deze taak belasten. 

De taak van de patroulje bestond er uit, dat 
men controleerde of degenen die 's nachts op 
weg waren,in het bezit waren van een kaart van 
veiligheid. Personen die deze kaart niet had
den of waarvan de kaart niet in orde werd be
vonden, evenals personen die huisbreuk of die
verijen pleegden of anderen aanrandden op de 
publieke wegen of erven, of die de rust en vei
ligheid van de ingezetenen trachtten te storen 
of te schenden, werden door hem in bewaring 
gebracht in het Itrechthuijslt van de gemeente. 
De wachtmeester en de manschappen mochten in 
1810 geen schietgeweer bij zich hebben, wel 
een sabel, hooivork, hooiriek, piek of derge

@
 

lijke-Dm zich te verdedigen. In het reglement 
van 1830 werd het dragen van een schietgeweer 
toegestaan, onder bepaling dat de drager ver
antwoordelijk was voor het voorzichtig en be
hoorlijk gebruiken van dit wapen. 

De nachtronde begon om 10 uur 's avonds en 
duurde tot 5 uur 's morgens. Elk uur moest men 
eenmaal door de hele wijk lopen. Er waren voor
schriften van waar tot waar men moest patrouil 
leren. De routes overlapten elkaar: de twee pa
trouljes van naast elkaar gelegen wijken lie
pen in tegengestelde richting door de twee wij
ken heen. De nachtronden werden in overeenstem
ming gebracht met de dienst van de veldwach
tersvan de eigen en naburige gemeenten. In
dien dit noodzakelijk was kon men de sterkte 
der wachten verdubbelen of klapwakers inscha
kelen. 

Op het niet nakomen van de diensten waren boe
tes gesteld van 30 cent (als ~6n van de man
schappen een half uur te laat op de wacht ver
scheen) tot maximaal twaalf gulden (door ver
dubbeling van de boetes bij herhaling van over
tredingen). De boetes moesten worden gestort 
in de plaatselijke kas. Bij de vervolging, werd 
de' "vrederegter of de officier bij de regtbank 't 

ingeschakeld, zo zegt artikel 27 van het Regle
ment van 1830. Werd iemand onvermogend bevon

, den om 'de boetes te voldoen, dan volgde in elk 
geval een gevangenisstraf van 24 uur. 

Op 8 november 1830 
aangesteld: 
tot wijkmeester 

werden door de gemeenteraad 

op het Dorp (=wijk 1) Bonifacius Mijnlieff 
in Oudeplaats (=wijk 2) Otto Hoogendijk 
in Keeten wijk nr. 3 Fop Mijnlieff Sz. 
in Keeten wijk nr. 4 Comelis Hoogendijk Wz. 

@
 



~ - -------=~ p -

De klepper van Jan de Klepperman. 

Alarm-fluit van de nachtwacht-klepperman. 

Het aantal wachtmeesters werd ale volgt v&stge
steld: in wijk 11 18 personen
 
in wijk 2: 6 personen
 
in wijk 3: 7 personen
 
in wijk 4: 7 personen.
 
Enige wachtmeesters van wijk 1 moesten dienst
 
doen in wijk 2.
 
De nachtwake van deze nieuw-benoemden begon op
 
maandag 15 november 1830.
 

Omdat er bij het houden van de burger-nacht

wacht moeilijkheden - van welke aard deze wa

ren wordt in de notulen niet vermeld - gerezen
 
waren, besloot de gemeenteraad in zijn verga

dering van 26 november 1831 om met behoud van
 
het bestaande reglement de nachtwacht aan de
 
dijk voor de winter te laten uitvoeren door
 
~~n wachtmeester en twee manschappen in de wij

ken 1 en 2 en in de wijken 3 en 4. De wacht

meesters zouden notabele ingezetenen moeten
 
zijn, die de wacht bij to.erbeurt zouden waarne

men. De manschappen werden door burgemeester
 
en assessoren aangesteld "tegel1 genot ieder
 
van f 2,50 's weèks". De kosten· daarvan werden
 
hoofdelijk omgeslagen over de ingezetenen, die
 
wek~lijks hun bijdrage moesten betalen.
 

Kennel:ijkraak.te het reglement in de daarop
 
volgende jaren wat in het vergeetboek. In de
 
vergadering van 29 september 1845 werd de bur

gemeester namelijk verzocht een ontwerpkeur op
 
het houden der nachtwachten op te stellen. De
 
burgemeester bracht daarop in de vergadering
 
van 31 oktober 1845 ter tafel"een in het ar

chief der gemeente gevonden reglement, gear

resteerd door deze vergadering, op den 20-n
 
october 1830, welk reglement niet alleen voor
 
dien winter, maéJ ook voor volgende van toe

passing zoude zijn". Besloten werd het regle

ment ongewijzigd te laten en wanneer het nodig
 
zou zijn de nachtwachten in te stellen. Aan

® @ 
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DE KLEPPERMAN 

Aai (Arie) Terlouw 
geboortedatum: 3 oktober 1864 
geboorteplaats: Capelle aan den IJssel 
overleden op: 23 november 1944 

te : Capelle aan den IJssel 
~ehuwd met : Bastiaantje Twigt 
(geboren 2-06-1866 te Capelle aan den IJssel 
overleden 7-10-1952 te Capelle aan den IJssel) 
datum huwelijk: 22 augustus 1891 
beroep: nachtwaker, klepperman, lantaarnopste

ker, doodgraver, omroeper enz. 

Salaris in 1914:
 
als nachtwaker f 16,--,
 
als lantaarnopsteker f 31,-
als doodgraver f 145,-
In de gemeenteraadsvergadering van 28 december
 
1918 werd op voorstel van wethouder Vuijk de
 
wedde als nachtwaker van f 16,-- op f 50,-

gebracht.
 
Eervol ontslag met ingang van 1 januari 1920.
 

®
 

burgemeester en assessoren werd de regeling 
opgedragen van de tijdstippen, waarop de nacht
ronde begon en eindigde met alle daaruit voort
vloeiende werkzaamheden. Ook werd het regle
ment gepubliceerd om het de ingezetenen in her
innering te brengen. 

Daarna blijft het jaren stil rond de naoht
wacht. Pas in 1920 komt in de vergadering van 
8 oktober een verzoek van A. Terlouw in behan
deling. Aai (Arie) Terlouv. "as klepperman, lan
taarnopsteker, nachtwaker, doodgraver, omroe
per enz. van Capelle. Zijn beroep luidde vol
gens het bevolkingsregister: nachtwaker. Hij 
vroeg en kreeg eervol ontslag als lantaarnop
steker en nachtwaker met ingang van 1 januari 
1920. 

In de vergadering van 18 november 1931 werd 
een adres (=veT~oekschrift) ontvangen van de 
heer A.L. Rardij~e~ en 60 anderen. Zij vroegen 
een krediet beschikbaar te stellen voor het 
aanstellen van twee nachtwakers ter bewaking 
van Hoofdweg, Schollevaartsoheweg, Capelsehe
weg en Bermweg-Oost in de winter van 1931-1932. 
Het adres werd behandeld in de vergadering van 
14 december 1931 bij de bespreking van de be
groting voor 1932 van de nachtwakersdienst in 
de Prins Alexanderpolder tezamen met het pre
advies van burgemeester en wethouders op het 
adres. De argumenten voor aanstelling van de 
nachtwakers betroffen de diefstallen,gepleegd 
in de Polder, en de rust van 120 mensen. De ar
gumenten tegen waren van praktischer aard: in 
5 jaar tijd waren slechts 3 à 4 processen-ver
baal opgemaakt aan de Hoofdweg en de gemeente 
zou de gezinnen der nachtwakers moeten verzeke
ren tegen de eventuele gevolgen van hun dienst. 
Verder was de burgemeester huiverig om leken 
politiediensten te laten doen. Het adres werd 
met algemene stemmen afgewezen en de post van 
f 600,-- - gereserveerd voor dit doel - van de 
begroting afgevoerd. 
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OVERZICHT VAN DE KLAPWAKERS DIE IN CAPELLE WERKZAAM WAREN (voor zover 
daarover door het gemeentebestuur is beraadslaagd): 

31-08-1798	 Tot klapwaker op 't Dorp aangesteld Ary Goverse "op't ordi
naria tractement en op de oude voet als tot dan toe gebrui
kelijk was". 

01-11-1819	 Tot klapwaker op het Dorp en in de Oudeplaats aangesteld 
Gerrit Kalkman i.p.v. Hendrik Hazenbroek. 

11-09-1820	 I.p.v. H. Hazenbroek aangesteld Gerrit Zegerse. 
09-10-1822	 I.p.v. G. Zegers~ aangesteld Pieter van Veen. 
21-05-1829	 Bericht van het overlijden van p. van Veen. Besloten werd 

de posten van klapwaker, doodgraver, onderhouder van de be
graafplaats en het effenen der sporen op de Kerklaan in ~~n 

persoon te verenigen. Benoemd werd Bart Boer. 
04-03-1837	 Bart Boer door de burgemeester van zijn werkzaamheden als 

klapwaker ontheven. In de waarneming van deze functie werd 
tijdelijk voorzien. 
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De klapwacht 

De klapwacht werd uitgevoerd door de "clap
waecker". De klapwaker moest elke week betaald 
worden door de bevolking. In het oud-archief 
zi~n quotisatielijsten aanwezig van 1701, 7 de
cember 1715 en 23 oktober 1822. Op deze lijs 
ten staan de namen van de burgers van 't Dorp, 
van de Oudeplaats te Cappelle en van het Slot 
te Cappelle op d'IJssel met daar achter de be
dragen, waarvoor zij aangeslagen werden. 

Uit de "staat van ontfang en uitgaaf over 1795, 
1796 en 1797" blijkt, dat schout en ambachtsbe
waarders tussen 27 april 1796 en 2 mei 1797 
f 8,-- uitgaven aan een rok voor de klapwaker. 

Op 26 december 1800 besloot de municipaliteijt 
een onderzoek in te stellen naar de klapgeld
belasting. De overweging hiervoor was, dat de 
bewoners op 't Dorp en de Oudeplaats door af
braak, verval en verbetering van de woningen, 
alsmede door verandering van bewoners zeer on
evenredig werden aangeslagen in deze ten alge
mene nutte geheven belasting. Een commissie, 
bestaande uit de president Dirk Loi5ter en de 
secretaris Dirk Kleij en Cornelis Vermei5len, 
werd gevormd. De commissie zou een nieuwe taxa
tie opstellen. De municipaliteijt stelde op 
19 januari 1805 een "Lijste der Klapwakerije" 
vast, waarbij alle eigenaren van de huizen op 
't Dorp en in de Oudeplaats werden gelast, elke 
veertien dagen het achter hun naam vermelde be
drag aan de klapwaker te betalen. 

In de vergadering van 7 januari 18d7 werd naar 
aanleiding van de rekening van 1846 opgemerkt, 
dat door het breken van de oude klap onmiddel
lijk een nieuwe moest worden aangeschaft. 

Ev.A. Obbes 
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