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DE HVC NIEUWSBRIEF WORDT UITGEGEVEN roOR DE HISTORISCHE
VERENIGING CAPELLE AAl! DEN IJSSEL EN VERSCHIJNT 4 X
PER JAAR.
LEDEN ONTVANGEN DE NIEUWSBRIEF GRATIS. HET
LID1lAATSCHAP KOST F 25,- PER JAAR. REDAXTIEMEDEWERJ<ERS;
H.G. GERRITSEN EN Ev.A. OBBES.

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER 1993
Openstelling monumenten van 10.00 - 16.00 uur.
Gevangenhuisje
net gevangenhuisje aan de Rozenburcht is voor het publiek opengesteld.
Dit gebouw uit de 16e eeuw bevindt zich op het grondgebied, waar
vroeger ook het Slot heeft gestaan.
Dorpskerk
In de Dorpskerk uit 1593 is het schitterend interieur te bezichtigen.
De kerk bestaat uit een éénbeukig schip en een smaller vijfzijdig
gesloten koor, overdekt door tongewelven met trekbalken.
De 17e eeuwse eikenhouten preekstoel en een tiengeboden-bord met
omlijsting en fronten uit 1656 zijn te bewonderen.
Orgelspel is ter gelegenheid van deze dag te beluisteren.
Muziekschool
In de muziekschool aan de Dorpsstraat 164 is de Regentenkamer op de
eerste verdieping voor het publiek opengesteld. ~iérin zijn de be
zittingen te zien van Anna Maria van Cappellen en haar man Johannes
Nolen, de vroegere opdrachtgevers van de Van Cappellen-Stichting.
Dit gebouw dateert uit 1896 en was vroeger een gesticht tot huis
vesting van bejaarde mannen en vrouwen.
In de hal beneden heeft de Historische Vereniging Capelle aan den
IJssel een tentoonstelling ingericht over het ambachtelijk bouwen
van woningen.
Programma's, folders en inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de ingang
van de muziekschool.
Jan-Anne Beijerinck-gemaal
Het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg 13-15 is voor het
publiek geopend. Dit poldergemaal werd in 1868 gebouwd en een jaar
later in gebruik gesteld, om de plas tussen Rotterdam en Nieuwer
kerk aan den IJssel droog te maken. Oorspronkelijk was het een
stoomgemaal. De huidige elektrische installatie dateert uit 1927.
Sinds 1990 wordt de bemaling van de polder geregeld vanuit een nieuw
gemaal in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Opkamer
De opkamer van het woonhuis aan de 's-Gravenweg 327 is voor het
publiek opengesteld. Deze opkamer heeft houten bedsteden en een
gemarmerde kast met pilasters en een geprofileerde kroonlijst.
Tussen de bedsteden is een doorgang aanwezig, waarvan de houten
wanden beschilderd zijn met twee Bijbelse taferelen.
Het woonhuis was oorspronkelijk een boerderij uit de 17e eeuw.
Rondvaart
Rondvaart en bezichtiging op drie historische schepen.
De afmeerplaats bevindt zich tegenover het veerhuis aan de Dorps
straat 199-201.
Het zijn de volgende schepen:
"Zeldenrust", een fraai gerestaureerde paviljoentjalk uit 1914;
.
"1I'illy", een klipper eveneens uit 1914 met een lengte van 24 meter,r;,,,;;\
"Onderneming", een Ilasselter aak.
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DUIKER OPGEGRAVEN NABIJ HET SLOTEILAND EN DE SLOTLAAN.
In het Maasmondgebied z1Jn tot en met 1986 zes duikers uit de
Romeinse tijd gevonden.
De duiker nabij het Sloteiland en de Slotlaan kwam tevoorschijn
tijdens opgravingswerkzaamheden in 1984, en bestond uit een
greppel met een houten duiker en aardewerk.
Geologie: de duiker en de greppel zijn ingegraven in klei en
afgedekt door klei.
De opgravingen stonden onder leiding van drs. M.e. van Trierum
van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken
Rotterdam.
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De duikerpijp a (zie afbeelding), die een lengte had van ca.
S m', maar mogelijk langer is geweest, bestond uit de op el
kaar geplaatste uitgeholde helften van een gekloofde elzestam.
De helften werden op elkaar geklemd door middel van vlecht
banden uit wilgetenen.
Aan de noordwestkant voerde een slootje of geultje naar de
duiker.
In zuidoostelijke richting loosde de duikerpijp op een kreek,
waarbij afkalven van de oever voorkomen werd door de aanleg
van een beschoeiing en een stortbed d.
De beschoeiing diende tevens ter verankering van een dijkje,
dat over de duiker was opgeworpen.

Afb. 48b. Capelle aid IJssel 14-02. Eikehouten paal uil het
stort bed van de duiker. De (OP bestaat uit een ornament; eron
der is één van de drie doorboorde kepen zichtbaar.
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Het stortbed was vervaardigd uit vlechtwerk en voor een deel
trapsgewijs liggende houtblokken en palen.
Een aantal palen is aangepunt; het is niet duidelijk, of deze
secundair verwerkt waren in het stortbed, of toevallig daarin
terecht gekomen zijn.
Dit geldt vooral een bewerkt exemplaar van eikehout, dat bo
vendien aan de top een ornament bezit (zie foto).
Mogelijk is deze paal, die een l~ngto heott v~n 1,66 m',
en in doorsnede rechthoekig is (12 x 9 cm), onderdeel geweest
van een hekwerk bij de duiker, daar ook een aantal planken in
het stortbed werd aangetroffen.
De paal zelf was voorzien van drie kepen van 7, 7,5 en 9 cm
breed, waarin door middel van een pen en gatverbinding de
planken bevestigd zijn geweest.
In t'fee van de doorboorde kepen staken nog pennen (zie foto),
eveneens van eikehout.
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Afb. 48c. Capelle aid IJssel 14-02. Eikehouten paal, mer keep
en pen-gal verbinding, uil her slorlbed van de duiker. Met de
pen is waarschijnlijk een plank in de keep bevestigd geweest.
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De duikerpijp heeft binnenwerks een doorsnede gehad van ca.

15 cm. De basis lag op 2,33 m'- NAP.
'[et stortbed lag zo'n 1~5 cm lager.
Een zware balk, haaks voor de duiker langs, speelde een belang
rijke rol bij de verankering van een twaalftal aangepunte palen
die in een soort trechtervorm het uiteinde en tevens de basis van
het stortbed vormde.
iIet vlechtwerk voor de duikermond heeft wellicht gediend als
rooster om verstopping van de duiker door drijvend vuil te
voorIcomen •
Op grond van de scherven uit het stortbed moet de duiker in de
Romeinse tijd geplaatst worden.
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Afb. 480. Capelle aid IJssel 14·02. 80venaanrichr van een dlli
ker met stoTtbed lIil de Romeinse lijd. De duiker is ingegraven
in een ouder afgedamd slootje of geultje.
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Notulen van de ledenvergadering 21 april 1993.
Aanwezig volgens de presentielijst: 16 leden.
Bericht van verhindering van de dames Ev.A. Obbes en M.A. Nelisse,
en de heren E.H. Barzilaij, P. van der Vaart, A.M. den Boer en
C. van Beusekom.

De contributie is wat lager begroot, terwijl de rente is mee
gevallen.
Aan de uitgavenkant zijn er minder kosten voor de kwartaalbladen
(nieuwsbrieven).
Het jaarboek is nog niet uitgegeven, dus geen kosten.
De uitgaven voor aktiviteiten slaan op de monumentendag 1992.
~uisvestingskosten zijn er nog niet.
Ook geen l<osten zijn er geweeet voor de inventarisatie van
oude panden.
Er is een aardig positief saldo opgebouwd.

1. OPENING.
Dhr. Te Loo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
fiij deelt mede, dat de RVC nog geen voorzitter heeft;
we zoeken naar een geschikte persoon.
"et interessantste deel van de avond zal zeker de lezing van
dhr. Buitelaar zijn.

)

2. MEDEDELINGEN.
Ondanks ons ledenbestand van 173 leden wordt geconstateerd,
dat er een kleine opkomst is.
Waarschijnlijk als gevolg van het laat verzenden van de
nieuwsbrief.
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3. GOEDKEURING NOTULEN LEDENVERGADERING 21 APRIL 1992.
Over blz. 1, punt 6 merkt dhr. Te Loo op, dat niet dhr. Van
Engelen bereid is deel te nemen in de kascontrolecommissie,
maar dit is dhr. T. v.d. Griend.
Over de blz. 2 tlm 4 zijn geen opmerkingen.
Hierna worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

De balans per 31-12-1992 geeft aan, dat de uitgave van het boek
"Capelle aan den IJssel - de geschiedenis" een flinke inkomsten
bron is geweest, maar dit gaat naar de Stichting Historische
Uitgaven Capelle aan den IJssel.
De post historisch materiaal slaat op de vergoeding aan dhr.
N. Visser.
Inmiddels is het historisch materiaal overgebracht naar de stal
van dhr. M. Schinkel.
Inkometen uit contributie 1992 zijn wat tegengevallen.
De gem. subsidie ad f 7.500,-- is niet reeël, omdat we deze niet
gebruiken.
De voorzieningen jaarboek ad f 6.500,-- blijven staan, terwijl
inventarisatie oude panden ad f 2.500,-- niet gebruikt is.
De rek.crt. Stichting Historische Uitgaven Capelle aid IJssel
is een schuldpost ad f 10.134,89.

4. JAARVERSLAG 1992.
Dhr. Te Loo verwijst naar de "eergave ervan in de nieuwsbrief
van april 1993.
Het was een goed en slecht jaar voor de MVC.
De uitgave van het boek "Capelle aan den IJssel - de geschie
denis" heeft een hoge aanslag gepleegd op vele redactieleden.
De nieuwsbrief is te weinig uitgegeven.

Het eigen vermogen bedraagt f 13.402,66.
Met deze reserve is het mogelijk een deel van verbouwingskosten
van het Beijerinck-gemaal uit te voeren.
De financiële positie van de HVC is redelijk te noemen.
6. VERSLAG KASCONTROLECO}lliISSIE.
Door omstandigheden is de kascontrole nog niet uitgevoerd.
De vergadering heeft geen bezwaren.
De heren De Stigter en v.d. Griend zullen worden uitgenodigd
voor de kascontrole.

Boeiend was de lezing van dhr. H. Pors over "op zoek naar ons
voorgeslacht". Ook hier een kleine opkomst.
Er is onlangs een PC besteld, om onze administratie wat pro
fessioneler te kunnen doen; dit is gebeurd op kosten van de
Stichting Historische Uitgaven Capelle aan den IJssel.

7. GOEDKEURING JAARREKENING 1992.
Deze wordt goedgekeurd.

Over de huisvesting van de HVC is het bestuur in gesprek met
het bestuur van de Stichting Beijerinck-gemaal.
Dit gemaal was tot voor kort in eigendom van Schieland.
Een deel van het gemaal (de werkplaats) zou een geschikte
ruimte kunnen zijn voor expositie en opslag van materialen.
\{e kunnen hier erg gelukkig mee zijn.
Er zal nog "el intern wat verbouwd moeten worden.
Dit moet in overleg geregeld "orden.

8. BEGROTING 1993 EN CONTRIBUTIE 1993.
Voorgesteld wordt de contributie 1993 te handhaven op hetzelfde
bedrag; dit wordt goedgekeurd.
Overwogen wordt de leden automatisch te laten betalen, om hier
mede het aantal betalingstransakties te beperken; de banken
rekenen per transaktie.

De RVC is in het bezit gekomen van een waardevolle collectie
antieke timmermans-gereedschap.
'
\{e kunnen de kennis ervan overdragen aan anderen.

~
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Het streven is het jaarboek 1989-1990-1991 in de zomer van
1993 uit te geven.

De penningmeester licht de begroting toe.
Kosten voor huisvesting zijn er niet, wel reserveren.
Een nieuwe uitgave wordt de PC (850,-- per jaar).
Deze wordt in 5 jaar gekocht van de Stichting Historische Uit
gaven Capelle aid IJssel, en is dan in eigendom van de HVC.
Er wordt een aantal programma's bijgeleverd (word perfect),
geschikt voor o.a. ledenadministratie.
De begroting wordt vastgesteld.

5. JAARREKENING 1992.
De penningmeester toont via de overheadprojector de resultaten
rekening over 1992 (is ook vermeld in de nieuwsbrief van april).

Er wordt gevraagd naar de grootte van de stal van dhr. Schinkel;
deze is + 10 x 20 m'.
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9. AFTREDEN BESTUUR.
net zittende bestuur treedt af.

1 Lf. LEZ ING DOOR D,m. J. BUITELAAR.
Onde~{erp: vervening rondom de Sluipwijkse en Reeuwijkse plassen.

10. VERKIEZING BESTUUR.

Dhr. Buitelaar vertelt, dat 10 jaar geleden in Reeuwijk een
Stichting Museum is opgericht, die een oudheidkamer beheert.
De stichting heeft zo'n 65 leden.
~Ien doet o.a. aan genealogie (stamboomonderzoek) en onderzoek
van oude panden.
In de oudheidkamer houdt men wisselexposities.

~erkiesbaar stellen zich de heren n.G.

Gerritsen (secretaris),
R.R.A. te Loo (penningmeester) en P. van der Vaart (coördinator).
Nieuwe kandidaten zijn de heren C. van Beusekom, A. Huisman,
G. Twigt en T. Verkaik.
Zij worden met algemene stemmen gekozen.
~r is geen kandidaat voor de functie van voorzitter.

tlij verwijst naar onze nieuwsbrief, met een stuk over het gedenk
schrift over he~ 700 jaar bestaan van het Hoogheemraadschap van
Schieland.
Het "estelijk deel was ",at"er.
De zee spoelde hier talrijke keren over het land.
Er ontstonden duinen en de daling van de bodem kwam tot stilstand.
Vegetatie van bomen (hazelaars, elzen en essen) ontstond, en riet.
In Reeuwijk ",erd ook rogge geteeld.
~r werd turf gestoken, het was oorspronkelijk geen handelswaar.

11. VERKIEZING LEDEN KASCONTROLECOMMISSIE.
een oproep stelt m",. A. Swets zich beschikbaar voor de kas
controlecommissie, voor een periode van 2 jaar.

~a

12. VERSLAG STICllTING HISTORISCHE UITGAVEN CAPELLE AID IJSSEL.
Dhr. Te Loo zegt, dat er nog 930 boeken "Capelle aan den IJssel 
de geschiedenis" in voorra~d zijn.
Gebleken is, dat de paper-backuitgave niet zo'n succes in de
verkoop is, echter wel de hard-coveruitgave.
In de nieuwsbrier zal ",orden genoemd, dat het boek ook te koop
is op de monumentendag.

Van hoogveen werden ballen gemaakt; van lieverlee ",erd dat anders.
Er werd een spit afgehaald.
Hertog Albrecht vormde een fonds slikgeld.

Er is een plan een 2e boek uit te geven, echter zijn er nog
geen konkrete ideeän.

Polderwater werd met paardekracht ver",ijderd.
Later gebeurde dit met ",indmolens.
Turfbazen kochten stroken land, en lieten dit uitvenen.
~ls er geen werk "'as bij het turfsteken, vroeg men een voorschot.
;ierkdagen duurden van ) uur tot het ' s-avonds donker 1<erd.
Ze verdienden J rijksdaalders in de week.
Toch was er geen armoede in Reeuwijk, dit in tegenstelling met
de mensen in Drente. Men woonde in stenen huizen.
Veel mensen kwamen uit Amsterdam (was ruw volk).
Sluipwijk en Reeuwijk waren aparte gemeenten.

De stichting heeft een PC besteld voor de administratie XVC.
Financieel is er verder weinig gebeurd bij de stichting.
IJ. RONDVRAAG.
Dhr. Visser zegt, dat in de werkgroep voor de monumentendag
dhr. Stubbe zit; zijn gezondheid is nu slecht.
Hij geeft aan een 2e persoon te zoeken, die overdag tijd heeft.
Inmiddels is hiertoe dhr. C. van Beusekom bereid.
Dhr. Breedijk zegt, dat hij 15 jaar lang gegevens heeft ver
zameld van de polder; hij werkte bij het Ministerie van Land
bouw, afd. voorlichting.
Deze gegevens kunnen voor de lITC interessant zijn; als apart
boek uitgeven. Dhr. Breedijk wordt uitgenodigd voor de volgende
bestuursvergadering.

l1et hoogveen ",erd afgegraven in de Krimpenerwaard, en ging naar
Moordrecht. De grond in \iaddiru::veen is klei.
In Reeuwijk kent men diverse polders voor de vervening, zoals
Vettenbroek en Broekvelden.
JO Boeren hadden armoede, omdat de grond kwelwater heeft.

Dhr. Visser zegt, dat hij met dhr. Barzilaij onderdelen zou
opnemen, die niet in het boek "Capelle aan den IJssel - de
geschiedenis" staan. Het antwoord is: het plan is goed, maar
het ontbreekt ons aan menskracht.

In 1870 kwam er verandering, de gemeente ",il de polder kopen.
Maar burgers in de gemeente boden het dubbele bedrag.
Uiteindelijk verkochten de boeren het toch aan de gemeente,
en kondan dan een boerderij kopen.

Overwogen wordt gegevens van de Alexanderpolder en Keten samen
te bundelen, ook met de Klaas Klinkertkade en de Groenedijk.
Dhr. Huisman vitidt, dat je de historie van Capelle aid IJssel
in J wijken moet indelen.
Dhr. Visser merkt op, dat destijds dhr. Koos v.d. Berg stukjes
voor het Rotterdams Nieuwsblad heeft geschreven, die dhr.
Visser in 87 bladen kan samenstellen.

De plas ,{erd JO m' diep uitgegraven, zand werd opgeslagen in
'1eeuwijk.
~ndere plassen ",erden niet dieper dan 4 m' gegraven.
In 1920 werd besloten ook andere plassen droog te maken.
Br ",as bij Gouwenaren behoe!'te aan recreëren.
Dr. Scheijgrond pleitte ervoor de plassen te behouden, zoals ze zijn.
~en vergadering van het ~aterschap Sluipwijk liep volledig uit de
hand, Karel van ~taal nam het niet. Plassengebieden werden onteigend.

Dhr. Mulder vraagt naar de inventarisatie van oude panden.
Dhr. Gerritsen licht toe, dat dit in het verleden elke donder
dag gebeurde, met o.a. dhr. Visser en hem.
Oude panden werden beoordeeld met sterren.
De bedoeling is te komen tot een gemeentelijke monumenten
besc,herming. aet ",erl< is nog niet afgerond, nog 2 maanden ",erk.
Ontbrekende delen zijn de ~erklaan, de Oude Plaats, delen van
Capelle-",est en de Goudenregenstraat.

In 19JO heeft de provincie de knoop doorgehakt: men besloot de
de plassen een recreatieve bestemming te geven.
Mensen met geld zetten huizen langs de plassen.
Vanaf 1960 neemt de recreatie een enorme vlucht, de surfplank komt.

PAUZE.

@

De Sluipwijkse turf (bruine turf) was erg gewild.
Dhr. Buitelaar toont de baggerbeugel en de boezemschop.
Br werd een steupel gebouwd, voordat de verse turven de schuur in
gingen, afgedekt met riet.
8en treebord is een plank om over te lopen, en de turven plat te
stampen. Er gingen 500 turven in 1 ton.
Er ",as veel kinderarbeid.
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