
april 1994

~NIEUWS 
E F 

DE avc NIEUWSBRIEF WORDT UITGEGEVEN DOOR DE HISTORISCHE 
VERENIGING CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN VERSCHIJNT 4 X 
PER JAAR. LEDEN ONTVANGEN DE lIIEUWSBRIEF GRATIS. BET 
LIDUAA~SCBAP KOST F 25,- PER JAAR. REDAKTI~DEWERKERS: 
H.G.	 GERRITSEll EN ~.A. OBliES. 

LEDENVERGADERING 27 APRIL 1994 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de 
ledenvergadering op woensdag 27 april 1994. 
Deze wordt gehouden in kamer 4 van het 
wijkcentrum De Tref terp - Damsterdiep 58. 

Aanvang: 20.00 uur. 

PRO G RAM M A 

1.	 Opening door dhr. S. Elhorst, 
waarnemend voorzitter. 

2.	 Mededelingen. 

3.	 Goedkeuring notulen ledenvergadering 
21 april 1993. 
De notulen zijn weergegeven in de nieuws
brief van augustus 1993, en zijn tevens 
beschikbaar op de ledenvergadering. 

4.	 Jaarverslag 1993. 
Zie deze nieuwsbrief. 

5.	 Jaarrekening 1993, 
- resultatenrekening over 1993, 
- balans per 31 december 1993. 
Zie deze nieuwsbrief. 

6.	 Verslag kascontrolecommissie. 

7.	 Goedkeuring jaarrekening 1993. 

8.	 Begroting voor 1994. 
Voorgesteld wordt de contributie 1994 (§) 



te handhav~1I 0l' IJn\;zelfde bedrag. 

9.	 Verkiezing b(~H 1.11111'. 

Aangezien het zitl,uudo bestuur vorig jaC'.lr 
is gekozen voor ClUU 1'" r'l ode van 2 jaar, 
is nu geen verkiezjll(~ VtUI deze leden 
noodzakelijk. 
De zittende leden :,d-.ill: 
- H. G. Gerri t s en, s ecre tri r 1:-1/ I'<'HII IU{';lIIoe ster; 
- P. van der Vaart, coörd;i na Un'; 
- T. Verkaik, depothouder. 
Tussentijds zijn door interne omstand i{~
heden afgetreden de heren G. Twigt, 
C. van Beusekom, A. Huisman en ILILi\. 1.0 1,00. 

De heren Van Beusekom en Huisman 8 t.n I Ion 
zich bescllikbaar als bestuurs lod(\ll. 

Voor de functie van voor:/', j 1; I.u I' 11 Lil I L :1.1 ch
 
waarnemend voorzitter dil r'. ~. I'; 1,110 I'M t.
 
beschikbaar.
 
Hij dient als voor'zi I.l.lll' 1.0 WOI'{(flll I:-Ilkozen.
 

10.	 Verkiezin id kilh('OIlLr'nllJ( 011I111 c' • 
Er dient 1 I I d I>UIIIIOIIIII I,c' wo I'cloll voor' de 
peri.odo VllJ1 :! .JUli I' j cl IJ I'. 'I'11. V /I 11 cI., (;riend 
t.r'eedt nfo 

11.	 Hond vraaç;. 

PAUZ./!j. 

12.	 Lezing door dhr. H. Pors (genealoo~), 
over "Heeft u al een familiewapen'?". 
Zie toelichting in deze nieuwsbrief. 

13.	 Sluiting. 
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JAARVERSLAG 1993 

Het bestuur van de HVC is zeer verheugd, dat
 
de vereniging in het bezit is gekomen van de
 
complete touwbaanuitrusting van de v.m. touw

slagerij Van Dam, die gevestigd was aan de
 
Ketensedijk, en waar nu het Electrotechnisch
 
installatiebureau M. Visser in gehuisvest is.
 
De waardevolle uitrusting, die een passende
 
plaats zal krijgen in de Capelse Oudheidkamer,
 
is aan de HVC geschonken door mw. J. van Dam

van de Erve.
 
Arie van Dam was de laatste touwslager in
 
Capelle aid IJssel.
 
Een	 uitgebreide beschrijving van dit eeuwen

oude familiebedrijf Van Dam is gepubliceerd
 
in de nieuwsbrief van december 1993. 

De onderhandelingen met het bestuur van de 
Stichting Beijerinck-gemaal zijn in een ver
gevorderd stadium gekomen, zodat onze vereni
ging naar verwachting in 1994 kan uitzien naar 
de oprichting van de oudheidkamer in het ge
maal; deze is gedacht in de huidige werkplaats. 
Het bestuur heeft bij de stichting een aantal 
tekeningen ingediend met een voorstel tot de 
volgende indeling van de werkplaats: exposi
tieruimte, opslagruimte, kantoor, bibliotheek 
en wat sanitaire voorzieningen. 

Voorlopig zijn onze materialen en documenten 
opgeslagen op de zolder van de boerderij van 
dhr. M. Schinkel aan de 's-Gravenweg 325, waar 
we vanaf april 1993 de beschikking over hebben. 
Wethouder J. TammeI heeft op 14 februari een 
werkbezoek gebracht aan de zolder, en was zeer 
verrast over de vele historische materialen. 

De HVC is in het bezit gekomen van het vaandel 
en de bekers van het v.m. zangkoor Zang en 
Vriendschap, alsmede van een enorme collectie 
koperen en bronzen voorwerpen. 
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Daarnaast heeft de HVC een groot aantal school
platen, schoolboeken en foto's van oude gebou
wen gekregen van de gemeente Capelle aid IJssel. 
Alles wordt geregistreerd. 

De Stichting Historische Uitgaven Capelle aan 
den IJssel bereidt zich voor op de uitgave van 
een publicatie over de geschiedenis van de 
Alexanderpolder in de af~elopen eeuwen, en een 
publicatie van artikelen over vroegere Capelle- ... 

naren. 
De HVC heeft dit 
met een weergave 
lingen. 

Op 21 april werd 

jaar een brochure samengesteld 
van onze voornaamste doelstel 

de ledenvergadering gehouden, 
met o.a. een interessante lezing met dia's door
 
dhr. J. Buitelaar, over de vervening rondom de
 
Sluipwijkse en Reeuwijkse plassen.
 

De Open Monumentendag werd gehouden op zaterdag
 
11 september, en wel voor de zevende keer.
 
De organisatie hiervan werd weer gedaan samen
 
met de gemeente Capelle aid IJssel.
 
De volgende monumenten waren gratis te bezich

tigen:
 
- het woonhuis aan de 's-Gravenweg 327;
 

dit is vorig jaar ingrijpend gerestaureerd; 
- het gevangenhuisje uit de l6e eeuw; 

het 'staat op het grondgebied van het Slot; 
- de Dorpskerk met zijn schitterende interieur; 
- het Jan Anne Beijerinck-gemaal; 

met de werking van de 2 motoren; 
- een expositie over ambachtelijk bouwen rond 

1900 in de hal van de muziekschool; 
- de Regentenkamer in de muziekschool; 

rondvaart op en bezichtiging van 3 histori 
sche schepen op de Hollandsche IJssel. 

In de maand september waren 2 vitrines in de 
bibliotheek ingericht met historische voorwer
pen en boeken over geschiedenis. 

De samenwerking met andere historische vereni
gingen verloopt nog langzaam. 

Q
 

In december 1993 trok dhr. R.R.A. te Loo zich 
terug als penningmeester, wegens zijn drukke 
werkzaamheden. 
Dhr. H.G. Gerritsen is bereid deze functie 
tijdelijk over te nemen. 

De nieuwsbrief is 3x verschenen. 

Het jaarboek 1989-1990-1991 is nog niet uit 
gegeven; er wordt volop gewerkt aan het samen
stellen ervan, dus echt in de zomer van 1994. 

De HVC overweegt de aanschaf van een PC; 
we kunnen dan beter en nauwkeuriger de regis
tratie van onze materialen en documenten bij 
houden, alsmede de administratie van de HVC. 
Dhr. Gerritsen volgt inmiddels een opleiding 
hiertoe. 

R.G. Gerritsen, secretaris. 
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HISTORISCHE VERENIG~PELLE NlN DEN IJSSEL 
HISTORISCHE VERE"I(~rELLE A.>,N IJE:-.i ijSSEL 

BALANS PER 31 DECEMBER 1993RESULTATBNREKBNING OVER 1993 

opbrengsten begroot kosten1993 begroot 1993 

contributie '92 3.400,00 2.825,00 kwartaalbladen 2.500,00 23 4 ,18! 
contributie '93: 4.500,00 209,88! 
op Postbankrek. ~I2.5 55 'OOlRABO + ABN-AMRO 40,00 678,71 

2.595,00 
bestuurskosten 2.500,00 1.221,29 

subsidie gem. 
jaarboek 6.500,00 0,00Capelle aid IJ. 4.500,00 4.500,00 

aktiviteiten, 
monumentendag 

rente: 
1. 500,00 250,00 

301' 27
1 

Postbankrek. 
. plusrek. Postb. 6,84 

ICamer vansterrek. Postb. 46,01
 
Rabobank
 ICoophande1,

0, 63 bijdr. 1992 0,00 92,31ABIf-AMRO riant 494,81 
1 

bijdr. 1993 75,00 61,00ABN-AMRO rek.c. 2,05! 

800,00 851,61 huisvesting PM 0,00 

jaarboek 6.500,00 0,00 inventarisatie 
oude panden 500,00 0,00 

onyoorzien 825,00 0,00 

saldo 800,00 8.468,30 

totaal 15.200,00 10.771,61 totaal 15.200,00 10.771,61 

~ 

~ 

bezittingen 31-12-'92 31-12-'93 schulden 31-12-'92 31-12-'93 

Postbankrek. 17.457,22 12.454,60j vooruitbet. 
renterek. , , 8.166,72 8.667,381 contributie 0,00 0,00
plusrek. , , 143,96 150 ,80!
sterrek. , , 789,28 835,291 voorzieningen
ABN-AMRO riant 10.544,95 11.039,761 jaarboek 6.500,00 6.500,00
ABN-AMRO rek.c 546 ,22.1 0,001 
Rabobank 260,23 275,561 huisvesting 0,00 0,00 

37.908,58 33.423,39 
inventarisatie 
oude panden 2.500,00 2·500,00debiteuren: 

H.A. Voet (VOC 563,27 rek. courantSt. Rist. Uitg 
St. Rist. UitgCapelle aid IJ 
Capelle aid IJ. 10.134,89, 0,00- K:. v.d. Berg 

- foto's Voet 35'001750,00 crediteuren 904,32- levE: bijdr. '9" 
R.G. Gerritsen 400,00St. Rist. Ui 92,31 

877,31 saldo 8.298,12 8.468,30 

kas 73,66 0,50 eigen vermogen 13.402,86 18.896,17 

postzegels 0,007,95 

historische 
materialen 1.000,00 0,00 

te ontvangen 
contr. 1992 2.750,00 0,00 

te ontvangen 
contr. 1993 1.400,00 

subsidie gem. 
afrekening '92 500,00 

totaal 41.740,19 36.764,47 totaal 41. 740 ,19 36.764,47 
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R.G. Gerritsen, penningmeester. 
28 maart 1994. 
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tegelbord }l~NV 

koperen bord 

t 
,j 
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19.990,58totaal 

} 

J 

Kamer van Koophandel 61,00 

I aktiviteiten, 
monumentendag 1994 250,00 

organisatie, 
vakbladen 500,00 

·PC 4.000,00 

inventarisatie 
oude panden 5°0,00 

saldo 179,58 

In 1992 heeft de RVC een positief resultaat geboekt over de organi
satiekosten; zodoende moet de subsidie ad f 4.500,00 worden terug
betaald aan de gem. Capelle aid IJssel. 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt 1994 een belangrijk jaar voor de 
RVC, omdat naar verwachting de werkplaats van het Beijerinck-gemaal 
in gebruik kan worden genomen als oudheidkamer. 
Voor de eerste maal zal de RVC voor hoge uitgaven komen te staan. 
Aangezien de onderhandelingen met het bestuur van de Stichting 
Beijerinck-gemaal nog gaande zijn over de voorwaarden van de huur, 
kunnen nu nog geen bedragen in deze begroting worden opgevoerd. 
Als hierover wat meer bekend is, zal een extra ledenvergadering 
worden uitgeschreven, met alleen dit onderwerp. 
De RVC beschikt over enige reserve, zie de balans per 31-12-1993. 

- De post contributie 1993 ad f 1.250,00 is de achterstand te betalen 
contributie van + 58 leden, die nog niet hebben betaald. 
Zij zullen een herinnering tot betaling ontvangen. 

V~rvolg overzicht van enkele 
historische objecten. 

HISTORISCHE VERENI~PELLE AAN DEN IJSSEL 

BEGROTING VOOR 1994 

opbrengsten kosten 

contributie 1992 terugbetalingO'OOj, , 1993 1.250,00 subsidie 1992
 
, , 1994 4.000.00
 gem. Capelle aid IJssel 4.500,00
 

5.250,00
 nieuwsbrieven 75°,00 

subsidie 1994 
bestuurskosten 1. 250,00gem. Capelle aid Ijssel 5.000,00 

jaarboek 1989-1990-1991 8.000,00voorziening jaarboek 6.500,00 
verkoop jaarboek 1.000,00 
debiteuren: 
H.A. Voet (Vereniging 
behoud van Oud-Capelle) 

tot 
563,27 

Stichting Hist. Uitgav
Capelle aid IJssel~SHU
- J.Th. v.d. Berg 
- foto's H.A. Voet, 

(boek geschiedenis) 
- Kamer van Koophandel. 

bijdrage 1992 SHUC 

en 
C: 

35,00 

750,00 

~ 

877 ,31 

rente 800,00 

totaal 19.990,58 

Toelichting. 
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HBEIT U AL EEN FAMILIEWAPEN? 

Familiewapens komen weer in de mode. 
Dagelijks zijn letterlijk honderden mensen 
in stoffige archieven in de weer met het 
zoeken naar "hun" familiewapen. 
En wie onverhoopt geen familiewapen vinden 
mocht, kan tegenwoordig terecht bij het 
Centraal Bureau voor Genealogie, waar men 
niet alleen een wapen ontwerpt, maar dat 
ook nog eens "officieel ll registreert. 
Het bezit van een familiewapen is minder 
IIbijzonder" dan men soms wel denkt. 
De meeste Nederlandse families hebben in 
hun voorgeslacht wel een schepen, schout, 
kerkmeester, armmeester, predikant of 
ambachtsman, die met een wapen "zegelde". 
Zeker 50% van alle Nederlanders moe t 
een familiewapen kunnen vinden. 

Over het ontstaan en de betekenis van 
familiewapens, over de zin en de ONzin 
daarvan, spreekt de Capelse genealoog 
Henk Pors voor onze vereniging. 
Hij is oud-voorzitter van de Federatie 
van Nederlandse Familie-Organisaties en 
voorzitter van de Familie Stichting Pors, 
waarbij meer dan 200 Porsfamilies zijn 
aangesloten. 
Hij publiceerde een aantal artikelen en 
brochures over de politieke geschiedenis 
van Europa, en is vooral bekend als kenner 
van het Duitse konings- en keizershuis 
Hohenzollern. 

Wie een interessante en leerzame avond 
wil beleven, doet er goed aan te komen 
op de ledenvergadering van 27 april a.s. 
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