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OPEN

MONUMENTENDAG

1992

Op 12 september werd voor de zesde keer de landelijke open
monumentendag gehouden, in samenwerking met de gemeente
Capelle aan den IJssel.
Er waren in Capelle aan den IJssel 5 gebouwen opengesteld
voor het publiek.
Gelijktijdig vond de Kunstmarkt plaats op de Kerklaan en de
Dorpsstraat.
De officiële opening gebeurde dit keer bij het gereedkomen
van de renovatie van het woonhuis van de kinderboerderij
Klaverweide door wethouder E. Libeton, waarna de opkamer
bezichtigd kon worden.
Het gevangenhuisje aan de Rozenb~rcht
van een paar honderd personen.

kreeg belangstelling

Evenals voorgaande jaren was ook weer de Regentenkamer van
de Van Cappellenstichting in de Muziekschool opengesteld,
met meubels en inrichting uit vroegere tijden.
In de hal en een zaal van de Muziekschool was een interes
sante tentoonstelling te zien van de volgende onderwerpen:
- Slot met omgeving,
- boerderijen en oude (schoo1)gebouwen,
- turfsteken, visserij en industrie,
- openbaar vervoer;
alles in het teken van "Historisch Capelle".
In de Dorpskerk was een tentoonstelling
van vroeqer ingericht.

over de brandweer

Ook het gemaal J.A. Beijerinck was weer te bezichtigen met
zijn boeiende interieur en 2 draaiende electromotoren.
Als attractie waren er 3 boten aktief op de Hollandse
IJssel, waar men rondvaarten kon maken op 2 boten:
een Hasselter aak en een klipper.
De derde boot was de brandblusboot Jan van der Heyde, die
enorm hoog en ver kon spuiten.
Voor het
mee aan
ambachten
wethouder

eerst deed de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
de monumentendag, met een expositie van oude
en gereedschappen in de stal van de woning van
Molenaar, die als oudheidkamer is ingericht.

Al met al een zeer geslaagde aktiviteit van de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel.
H.G. Gerritsen, secretaris.
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GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL
IN CAPELLE' AAN DEN IJSSEL
VEERTIG J ~ : 1952 - 1992

Een bekend schoolboekje over Vaderlandse Geschiedenis, ge
schreven door W.G. van der Hulst, was destijds "TOEN en NU".
Toen we dan ook vernamen, dat één der eerste christelijke
lagere scholen in Capelle aan den IJssel, aan het Erica
plein, gaat jubileren, gingen wij op zoek naar het eerste
schoolhoofd van toen en de schooldirecteur van nu. Beiden
wonen in Capelle aan den IJssel.
We ontmoetten respectievelijk de heer P~ van der Vaart Gzn.,
geboren in 1919, en als eerste hoofd in functie van 1952 tot
1959. De huidige directeur is de heer A. Klop.
Beiden waren graag bereid door middel van een interview
informatie te verstrekken.
Op onze vragen wist de
vertellen.

heer Van der

Vaart het volgende te

- Had u veel voorbereidingstijd om op 1 september 1952 een
geheel nieuwe school te kunnen openen?
Neen, ik kreeg mijn benoeming op 18 maart 1952, ik kwam op
14 mei 1952 in Capelle wonen en 1 september 1952 stapten 138
leerlingen en 4 leerkrachten de school binnen.
- Wat was de taak van het schoolhoofd tussen uw benoeming en
de opening van de school?
De Centrale Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Capelle aan
den IJssel had architect ir. H.C.A. Heischke opdracht ver
leend een achtklassige school te ontwerpen, die op I septem
ber 1952 voor gebruik gereed moest zijn.
Het schoolhoofd kon dus leerlingen gaan inschrijven, een
leerplan ontwerpen, leermiddelen en meubilair aanschaffen en
tenslotte adviseren bij het'benoemen van onderwijzend perso
neel.
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- Hoe was het eerste schoolbestuur samengesteld?
De eerste bestuursleden van 'de Stichting Hervormd Onderwijs
waren de heren A. van Walsum, voorzitter, J. van Dijk, ds.
B. Baks, A. de Gier, A. Nell, W.P. van Reeuwijk, P. van der
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Waal, en de dames G. van 't Hart en J.C. Ooms.
Voor administratie en financién zorgde de heer H.J. Bongert
man en later de heer J. van Kouterik.

- Wat was het positieve voor de leerlingen?
Het enthousiasme van het onderwijzend personeel en het mogen
werken in een nieuw gebouw was sterk motiverend.

- Wie waren de eerste leerkrachten?
Behalve door het hoofd werd lesgegeven door mej. G. Walda en
de heren J.L. de Waard en H.P. Schotte.
Hw. H. van der Vaart was vervangster bij ziekteverzuim.

- Wat deed de school behalve lesgeven aan buitenschoolse
activiteiten?
Binnen twee maanden na de opening organiseerden wij met de
leerlingen een paddestoelen-tentoonstelling; de leerlingen
brachten 300 paddestoelen hiervoor mee en er kwamen 200 be
zoekers. Verder deelname aan wandelmarsen en het verkeers
examen. Het 55 leerlingen gingen we op de fiets naar het
centrum van Rotterdam voor de tentoonstelling Energie-1955.
Schoolzwemmen in Rotterdam werd ook georganiseerd; busonder
neming Van Ggog vervoerde ons gewoon met de lijndienst voor
20 cent per kind.
Schoolreisjes hadden altijd iets educatiefs: behalve de
onmisbare speeltuinen ook naar Artis, een bloemenveiling,
Schiphol, een museum enz.
Wij deden ook jaarlijks op Koninginngedag met de aubade mee.
Schoolradio was opgenomen in ons leerplan.

- Wat was de specifieke identiteit van de school?
De Hervormde school trachtte het leerstellige van de Her
vormde Kerk te onderwijzen en uit te dragen: God dienen bo
venal en je naaste liefhebben als jezelf.
De kern van het Bijbels onderwijs was daarom: verkondiging
van de Blijde Boodschap.
Kinderen van andersdenkenden werd echter niets opgedrongen.
Iedere schooldag werd begonnen met een Bijbelverhaal, waar
door vooral de Christelijke waarden en normen van de Tien
Geboden ter sprake kwamen.
Iedere week werd een nieuwe Psalm of Gezang geleerd.
- Wat waren de kosten om zo'n school te starten?
Het schoolgebouw kostte f 175.000,-, meubilair en inventaris
kostten f 15.000,-, aan leermiddelen werd voor f 12.000,
aangeschaft.

- Vertel eens iets over de ouderavonden.
Deze werden heel goed bezocht. 200 bezoekers was heel ge
woon. Een grote aula hadden we niet. De ouders werden ont
vangen in twee lokalen. De spreker stond in de deuropening
tussen de lokalen. Het een wisselprogramma was er toch voor
ieder ruimte en plaats.
Door middel van een film of wire-recorder (de band-recorder
bestond nog niet) konden de ouders horen en zien wat hun
kinderen in de les overdag op school deden. Verder natuur
lijk een tentoonstelling van handenarbeid-werkstukken van de
jongens en handwerken van de meisjes.

- Wat was HET grote probleem van de school bij de start?
De leerlingen kwamen van veel verschillende scholen met ver
schillende leerplannen en verschillende manieren van lesge
ven. Bovendien moesten alle leerlingen in Capelle in 1952
tweemaal bevorderd worden naar een hoger leerjaar (1 april
en 1 september). Dus bijvoorbeeld een leerling was 1 april
elders in klas 1 geplaatst en kwam bij ons 1 september in
klas 2.
Dit was een regeling die voor alle Capelse scholen gold.
- Waarom was de taak van het schoolhoofd juist zo moeilijk?
Behalve leiding geven en coördineren, contacten onderhouden
met inspectie, bestuur, ouders en gemeentebestuur moest ik
ook nog de hele week lesgeven aan een klas van 47 leerlin
gen. (We hadden 10 leerlingen te gast uit de gebieden van de
watersnoodramp van 1953).
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- Hoe was de verhouding met de andere scholen?
Het duurde lang voor de onderlinge-concurrentie-gedachte op
zij gezet ging worden. Pas na jaren lukte het mij een maan
delijks hoofdencontact op gang te brengen. Het was een aan
zet om gezamenlijk het Capelse onderwijs te dienen met be
houd van eigen identiteit.
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- Hoe was de toelating tot de middelbare scholen in Rotter
dam?
Deze scholen stelden heel hoge eisen. Alle Capelse leerlin
gen moesten een zwaar toelatingsexamen doen, wat natuurlijk
zijn stempel drukte op de leerplannen van de Capelse lagere
scholen.
- Waren er ook droeve gebeurtenissen in het schoolleven?
Ja, onvergetelijk was voor de school het verlies van vier
van onze leerlingen. Het was voor de kinderen aangrijpend
een klasgenoot je te moeten missen. Ik denk aan Corrie Dijks
hoorn, Cor Kreuk, Jan Benne Leentfaar en Marrie VerwaaI.
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- Hoe groot was de groei van het aantal leerlingen?
Na 3 jaar telde de school 262 leerlingen en 7 leerkrachten.
De school was eigenlijk "compleet". Het schoolbestuur begon
plannen te maken met behulp van dépendances meer scholen te
stichten, o.a. in het Ambonezen-oord.
- Hoe denkt u na veertig jaar terug aan die eerste jaren van
de Groen van Prinstererschool?
Het was een tijd van pionieren en hard werken, maar ook een
tijd van prettige càntacten met ouders en leerlingen.
Bijna dagelijks ontmoet of zie ik weer oud-leerlingen.
De belangrijkste vraag, die telkens in stilte bij me opkomt,
is: Zeg eens eerlijk, wat deed de school onwetend toen fout,
maar ook: wat kan je na veertig jaar het meest waarderen?
Misschien stel ik die vraag nog wel eens op een reünie na
vele jaren

Leerlingen van de Hervornde school voor L.O.,
Ericaplein te Capelle aan den IJssel

Vervolgens gaf de heer Klop zijn antwoorden.
- Door wie werd de heer P. van der Vaart als school~hoofd
opgevolgd?
De heer J. van Rijsbergen was het tweede schoolhoofd van de
Groen van Prinsterer. Hij heeft deze functie vervuld tot 1
mei 1973. Daarna werd de heer W. Johannes hoofd van de
school tot 1 augustus 1980.
Vanaf 1 augustus 1980 is de heer A. Klop directeur van de
basisschool Groen van Prinsterer.
De oorspronkelijke naam van de school was "Hervormde Oplei
dingsschool". Later werd de naam veranderd in "Groen van
Prinstererschool".
I
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- Hoe is de samenwerking met de vroegere kleuterschool "De
Kring" tot stand gekomen?
De kleuterschool "De Kring" en de lagere school "Groen van
Prinsterer" waren scholen van hetzelfde bestuur.
Vanaf 1980, toen de heer Klop naar de "Groen van Prinsterer"
kwam, hebben beide scholen gewerkt aan een gezamenlijk
schoolwerkplan. Een schoolwerkplan is de verantwoording van
het team over inhoud en vorm van het onderwijs in relatie
tot de uitgangspunten en doelstellingen.
Op I augustus 1985 kwamen de leerlingen van "De Kring" uit
de Goudenregenstraat naar het Ericaplein.
De kleuterschool en de lagere school werden één school: de
prot. chr. basisschool "Groen van Prinsterer".
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- Wat is het onderwijskundig beleid van de school?
De afgelopen jaren heeft het team veel energie en tijd ge
stoken in de zorgverbreding. Zorgverbreding is het nemen van
maatregelen om te komen tot een zo intensief mogelijke zorg
voor leerlingen.
De werkwijze is er op gericht om in een zo vroeg mogelijk
stadium leerproblemen te signaleren en te verhelpen.
Veranderingen binnen het onderwijs worden op een verantwoor
de wijze ingevoerd.
Naast onderwijskundig beleid heeft de school een opvoedkun
dige taak: kinderen opvoeden tot zelfstandige mensen met een
eigen verantwoordelijkheidsgevoel.
- Op welke manier kunnen ouders meedenken over allerlei
schoolzaken?
De school heeft een medezeggenschapsraad en een ouderraad.
Het doel van de ouderraad is de relatie tussen de ouders
enerzijds en de school, de leerkrachten en het bestuur an
derzijds, te bevorderen en wel zo dat werkzaampeden van de
raad tot een zo goed mogelijk functioneren van de school en
het onde~wijs bijdragen.
De medezeggenschapsraad (H.R.) geeft regelmatig advies aan
het bestuur en heeft op bepaalde terreinen instemmingsrecht.
In de H.R. zitten vertegenwoordigers van ouders en leer
krachten.
- In hoeverre bent u ambulant?
De heer Klop is 2 dagen per week ambulant. Deze twee dagen,
waarop hij dus zelf niet voor de klas staat, zijn belangrijk
om op een verantwoorde wijze de school te runnen.
Ook kan hij zo lessen van leerkrachten bijwonen.

duele leerlingen en jaarlijks wordt op directieniveau een
studiedag georganiseerd over een van te voren vastgesteld
onderwerp.
- Hoe ziet u de toekomst van de school?
Het aantal leerlingen groeit de laatste jaren (sinds de bouw
in Schenkel-Noord) en die groei zal naar verwar.hting nog wel
enkele jaren doorgaan. Op naar de volgende 40 jaarl
- Wat zijn de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs?
Een aantal ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, zonder
daar verder op in te gaan, zijn:
* Het gaan gebruiken van computers bij het onderwijs aan de
leerlingen. In de schooljaren 1991/1992 en 1992/1993 worden
de computers, geleverd door de overheid, op de "Groen van
Prinsterer" ingevoerd.
* Het proces "Weer samen naar school" is vorig schooljaar in
gang gezet en zal de komende jaren aandacht en inspanning
vragen. De opzet is om zoveel mogelijk leerlingen, die extra
zorg nodig hebben, binnen het gewone basisonderwijs te hou
den, zodat er minder leerlingen in het speciaal onderwijs
komen.
* De schaalvergroting binnen het onderwijs. De overheid
streeft naar grotere basisscholen.
* Het formatiebudgetsysteem. Dit schooljaar voor het eerst
ontvangen de scholen van de overheid een bepaald budget
overeenkomstig de formatie (= het aantal leerkrachten op een
school).

- Is er contact met andere scholen?
Elke maand is er met de 9 scholen van de Stichting Prot.
Chr. Basisonderwijs te capelle aan den IJssel directie-over
leg. Allerlei bovenschoolse onderwijszaken worden besproken.
Vanuit het directie-overleg gaan er beleidsadviezen naar het
bestuur. Op elke bestuursvergadering zijn vertegenwoordigers
van de directie aanwezig.
Er is ook contact met het voortgezet onderwijs over indivi
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te Capelle aan den IJssel. 1751. Van Liender.

Interessante lezing van Henk. Pors op 25 november
Steeds meer mensen vragen zich af: 'Kan ik mezelf herkennen
in mijn voorouders'!'
door Carola Peters
Erg druk was het niet tijdens de HVC-Iedenbijeenkomst in De
Roode Leeuw op woensdag 25 november. Degenen die er wél
waren, hebben een bijzonder interessante avond beleefd. De
voordracht 'Op zoek naar het voorgeslacht' die Henk Pors die.
avond hield, bleek een schot in de roos. Dat succes was
natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de spreker, die ui
terst boeiend kan verteUen over genealogie en familiekunde,
maar ook over de geschiedenis in het algemeen.
Pors trakteerde zijn gehoor niet alleen op een grote hoeveelheid
anekdotes, maar ook op heel veel informatie voor de mensen die
nieuwsgierig zijn naar hun voorgeslacht. Dat zijn er heel veel,
want honderden mensen bevolken dagelijks de archieven. Allemaal
zijn re op zoek naar hun 'wortels', de familieleden die hen voor
gingen.

Identiteit
"Je ziet dat mensen op zoek zijn naar hun identiteit, en ook wel
naar de zekerheden die re vroeger hadden", w verklaart Pors de
enorme belangstelling voor familiekunde.
"Bovendien is deze studie heel goed voor je algemene ontwikke
ling. Het is geen 'postzegels verzamelen', zoals veel genealogen
doen. Zij willen alleen maar namen en data kunnen invullen. Wie
familiekunde beoefent, probeert het hele sociale en culturele leven
van zijn familie in kaart te brengen. Daarvoor moet je ook het een
en ander weten van de tijd waarin die mensen leefden. Hoe was de
politieke situatie? Wat voor geloof hadden je voorouders?
Natuurlijk stuit je dan ook wel eens op zaken die je misschien niet
w prettig vindt. Want echt, in uw familie komt heus ook wel
ergens een moordenaar voor"; hield Pors zijn publiek voor.
Familiekunde verrijkt je leven. Je komt in contact met mensen die
ook allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en je historisch
besef groeit. Als je bovendien ziet hoeveel armoede en ellende er
vroeger was -.ook in je eigen familie - dan krijg je veel meer
waardering voor de tijd waarin je nu leeft. Je gaat als een blijer
mens de wereld in. "

Familieverenigingen
Inmiddels telt Nederland zo'n 400 familieverenigingen, vertelde de
spreker. De verenigingen houden reünies, geven bladen uit,
verrichten onderzoek naar de geschiedenis en doen al het mogelij
ke om de familieband. in stand te houden.
Velen zijn op zoek naar hun familiewapen. Als dat niet gevonden
wordt, kan er altijd nog een wapen worden ontworpen dat beant
woordt aan de officiële richtlijnen.
"Als je eenmaal begint met familiekunde, merk je na korte tijd dat
het verslavend werkt", vertelde Pors. Hij kan het weten, want hij
is met het onderzOek naar zijn eigen familie inmiddels gevorderd
tot het jaar 1499. Met allerlei documenten en archiefstukken kan
de familie Pors, die oorspronkelijk uit Charlois komt, bewijren in
ieder geval een stamvader in 1499 te hebben. Waarschijnlijk gaat
de familie relfs terug tot de veertiende eeuw, maar dat is (nog)
niet te bewijren.
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