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Nieuwerkerk aan den IJssr:l.
Hierbij maken wij u erop attent, dat onze
leden op _zaterd~5_juni a. s. r:L'n bCZOE:k
kunnen brengen aan de Oudheidkamer van dc
Historische Vereniging Nip-uwerkcrk oan
den Ijssel.
Deze is te vinden in dp. boerderij van de
heer \'1. l"lolenaar aan de s-Gravcnwcg 0,
boerderij Nooitgedacht.
I

Oe Historische Vereniging Nieuwerkerk aan
den lJssrl bezit een interessante collectie
materialen en gebruiksvoorwerpen uit vroe
gere tijden, zoals bijv. een schoenmakerij.
U wordt rondgeleid door een deskundige op
historisch gebied; de toegang is gratis.
De openstelling is van 13.00 tot 16.00 uur.
De inhoud van deze nieuwsbrief bestaat in
hoofdzaak uit een verslag van de studente
in de Literatuurwetenschap, mw. C. van der
Hoogte, en betreft een onderzoek naar het
werk van het letterkundig genootschap
I/Leerzaam en Eenvoudici', dat in de vorige
eeuw heeft bestaan in Capelle aid Ijssel.
De re dak tie.
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Letterkundig genootschap "Leerzaam en Eenvoudig".
De oprichting van het genootschap "Leerzaam
en Eenvoudig ll vond plaats op 23 februari 1820.
Volgens een wetboekje van 1823 waren er in
totaal 23 oprichters, maar de notulen van die
vergadering geven meer de indruk, dat er een
'harde kern' was, die voor de daadwprkelijke
oprichting had gezorgd.
Die indruk ontstaat, omdat er vermeld wordt,
welke leden tot het bestuur zijn gekozen, en
welke leden er verder zonder ballotage zijn
aangenomen •
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Die harde kern bestond uit 11 leden, en 8
daarvan zaten in het bestuur.
Van slechts een klein aantal van het totaal
van de leden is iets van de sociale positie
b el< en d.
Zo was de president van het genootschap de
Heer C.A. van Schagen, de Capelse predikant.
Voorts was lid van het genootschap de Heer
D. Kley, die de schout was van Capelle en
notaris van beroep.
Zijn zoon Johannes Kley, tevens lid van het
genootschap, was ook notaris, maar dan van
Lekk erk erk.
Verder was de Heer Willem Hoogendijk zowel
timmerman als schepen.
Van de overige leden is niets van de sociale
sta tu s bek en d.
Er kan gespeculeerd worden over de broeders
Mijnlieff, dat zij in de steenfabricage za
ten, daar een latere A.C. Mijnlieff steen
fabrikant was, maar dat hoeft niet zo te zijn.
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Er kan echter toch wel iets gezegd worden
over de sociale posities van de leden.
In de eerste plaats kostte lidmaatschap van
het genootschap geld en in de tweede plaats
kostte het tijd.
Lowel geld als tijd waren in het begin van
de 1ge eeuw nog zeer kostbare zaken voor
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vele mensen te kostbaar, om aan zoiets als
een letterkundig genootschap op te offeren.
Van degenen, uie lid waren, kan dan ook ver
ondersteld worden, dat zij tot de meer wel
gestelden behoorden, daar zij wel geld en
tijd hadden om actr} IIp.t gfmootschap te beste
den.

De wetten van het genootschap.
Een genootschap heeft doorgaans wel enige
vastgelegde regelingen nodig, om een goed
verloop van de dingen te bevorderen.
De bewaard gebleven wetten van dit genootschap
zijn er in 3 versies.
2 Versies zijn in de vorm van kleine gedrukte
boekjes te vinden, en de derde versie staat
achterin het laatste notulenboek.
De eerste versie stamt uit 1823.
Dit zijn niet de wetten, die bij de oprichting
zijn gearresteerd.
Welke die oorspronkelijke wetten waren, is
niet helemaal na te gaan;
bij de notulen van de eerste vergadering is
er sprake van gearresteerde wetten, maar er
wordt niet vermeld, welke wetten dat dan zijn.
Er worden in de loop van het jaar wel wijzi
gingen van en aanvullingen op de wetten ver
meld en deze komen overeen met de versie van
1823.
Van deze versie der wetten zijn 5 boekjes
bewaard gebleven.
Deze boekjes werden samen met een diploma
aan de leden opgestuurd zodra zij waren aan
genom en.

Een élnder element, dat rfP.70 vnrondnr~ltp.lling
lijkt te onderbouwen is hol feit, riat ver
wacht mag worden, rJé'lt lf!df!fl van een letter
kundig genootschap kunnen lozen on schrijven.
Deze vaardigheden waren in hf!t bngin van de
1ge eeuw nog steeds geen C)r.rnpr?rHjor.d.
Ook hier speelden tijrl en geld nrm roL
Onderwijs kostte ofwel gold, wnnr mr!n nauwe
lijks over beschikte, of hnt unur.rwijs kostte
te veel van de tijd waarin kindoron hun ouders
moesten helpen.
De mensen, die konden lezen r.n ~;t:hr.ijven,
kenden deze problemen kennelijk flipt, en
zulke mensen behoorden doorrJLlcHls Lnt: de wel
gestelden.
Bij de oprichting waren er 2.5 ll~dr?n.
In de loop van het jaar zijn ur 9 vourgestel
de leden bijgekomen, waarondel' 2 chirurgijnen,
en 1 notaris.
Dit zou het aantal leden per v8ry~dHring dus
op 32 brengen, ware het niet, dat f'lF.Hl dp.r
oprichters, de Heer Van Oen Es bij elF? cJerde
vergadering al bedankte voor het lidmaatschap.
Verdnr zou de Hner Onlonge, de aangp.nomen
notaris pas in januari van het volgend jaar
in de vergadering plaatsnemen, en waren er
bij de vergaderingen altijd gemiddeld zo'n
G menSen afwezig.
Het aantal aanwezige leden op een vergadering
1 a (J rlu s ron d de 2 4 •
P!p.n mocht echter introducees meebrpngen,
onder de bep31ingen der wetten, dus het aan
tal aanwezige menspn zal toch rond de 30
zijn gcwnest. Dit was het geval in het eerste
jaar van het bestaan van het genootschap
"Leerzaam en Eenvoudig".
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Van de 5 boekjes is er ûén met een "Voorberigt".
Hierin staan de namen van de oprichters en
een kleine verantwoording voor deze nieuwe
Versie: ue groei en bloei en meerdere redenen
zijn de aanleidlng geweest om de oude wetten
te "ampli"eren en te altereren".
Deze ampliFicaties en alteraties hebben geleid
tot een versie van G hoofdstukken met 50 arti
k el en.
Van deze hoofdstukken zal de inhoud geschetst
worden, hoewel niet alle artikelen zullen
worden vermeld: ofwel omdat zij niet noodza
kelijkerwijze genoemd hoeven te worden, ofwel
om oat dez e art ik ~l efl ill 8811 1 a L 81' 11UO I uS tuk
uitgebreid behandeld worden.
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liet eerste hoofdstuk ge8ft "het doel en wijze
van bestaan" weer.
iJit doel komt near op de "bevordering van
zoodanige kannis en wetenschappen die het
vr.rstan d versi eren en het hart veredel en".
Om dit doel t8 verwezenlijken is gekozen voor
het geven van lezingen.
[)p.ze lezingen worden gehouden door dE! leden:
c!p. wp.rkende leden zijn verplicht bij beurten
een lezing te geven en de niet-werkende leden
zijrl hiertoe niet verplicht.

Gij hem berusten ook alle papieren en boeken,
die aan het genootschap behoren.
Oe thesaurier doet de uitgaven van het genoot
schap, wel op order van de president, en hij
ontvangt de contributie-, entree- en boete
gel den.
Het derde hoofdstuk is gewijd aan de gewone
vergaderingen van het genootschap.
Opmerkelijk genoeg is het plaatsvinden van
deze vergaderingen afgestemd op de maan:
elke vrijdag voor volle maan is er vergade
ring van 5 uur in de middag tot zo mogelijk
8 uur in de avond.
Zo mogelijk slaat dit op het voorbehoud van
de duur van de vergaderingen, die wel eens
kon uitlopen, maar ook, en dit vooral in la
tere stadia van het genootschap, korter kon
uitvallen.

Het tweede hoofdstuk handelt over het bestuur.
Het bestuur bestaat uit 8 directeuren, waar
van 6 werkend en 2 niet-werkend.
Van deze directeuren is er een president,
F
"
een, "
vIce-presl"d en t, "een secre tarIS
en ,,,
een
thesaurier.
Elk jaar treden er 2 leden van het bestuur af;
zij zijn weer herkiesbaar.
Nieuwe bestuursleden worden in de laatste
vergadering van het jaar gekozen.
Men di8nt zich niet aan voor een functie,
maar men wordt benoemd.
Zo kon het voorkomen, dat een lid van het
genootschap bericht kreeg thuisgestuurd, dat
hij was verkozen tot bijvoorbeeld vice-pre
sidf?nt.
Het was dan echter .mogelijk voor deze functie
te bedanken.

De president moet de vergadering om half 6
beginnen nop verbeurte van 55 cents", en de
voordrachten moeten liefst om 6 uur beginnen,
en zo mogelijk drie kwartier duren.
De onderJerpen van deze voordrachten zijn
vrij, zolang zij niet handelen over Gods
dienstige of burgerlijke geschillen.

08 taak van het bestuur ligt erin orde op za
ken te houden en alles te doen, wat in het
br.lang van het genootschap zou kunnen zijn.
[)r- p nlsi den t mo et hi erto r. de ver ga der in gen
regelen en ordelijk houden.
Verder belegt hij de buitengewone vergadarin
gen zo hij dat nooig acht of hier een schrif
telijk verzoek toe krijgt van tenminste een
tiende van de gewone leden.
Oe secretaris notuleert, let op de absente
leden en de boeten die betaald moeten worden.
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In de vergaderingen is de plaats van iedereen
vooraf bepaald door het bestuur, die zeI f r.en
gedistingeerde plaats heeft.
Hierna hebben de werkende leden de meest ge
distingeerde plaats en daarna de niet-werken
de leden.
Als een werkend lid later niet-werkend wordt,
behoudt hij zijn rechten als werkend lid
en dus zijn recht op een betere plaats dan
van de niet-werkende leden.
Een recht van alle leden is overigens het mee
nemen van 1 of 2 introducees.
Dit recht heeft echter enkele voorwaarden.
Geïntroduceerde vrienden mogen niet woonach
tig zijn in de gemeenten, waar leden in worden
gevonden, tenzij de persoon die introduceert
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een lezing geeft.
In dat geval mogen deze introducees echter
maar 4 maal per jaar worden geïntroduceerd.
Dames en zonen van 17 tot 20 jaar mogen al
tijd worden meegenomen.

Een gewoon lid kan dus ook een buitengewoon
lid worden, indien hij verhuist naar zo'n
gemeente.
Buitengewone leden hebben vrijwel dezelfde
rechten en plichten als gewone leden;
zij mogen echter geen plaatsnemen in buiten
gewone vergaderingen, en zij zijn niet ver
kiesbaar tot bestuursleden.
Anderzijds hoeven zij geen boete te betalen,
als zij te laat zijn of absent.
Zij betalen hiervoor echter wel 2 gulden
meer contributiegeld.

In het vierde hoofdstuk van de wetten wordt
ingegaan op de buitengewone vergaderingen.
Zulke vergaderingen worden belegd door de
president, zo hij dat nodig vindt, of indien
hier een verzoek toe is van tenminste een
tiende van de gewone leden.
Er is een speciale reden voor zulke vergade
ringen nodig, en het is alleen het onderwerp
van die reden, dat tijdens zulke vergaderin
gen besproken mag worden.

Honoraire leden zijn leden op voorstel van
het bestuur, als blijk van achting van het
genootschap aan deze personen.
Men kan zulk lidmaatschap dus niet aanvragen,
maar het wordt aangeboden.
Deze aanbieding houdt in een lidmaatschap,
vrijgesteld van alle gelden, doch met genie
ting van de vastgestelde versnapering van
een halve fles wijn.
Verder hebben zij geen recht tot ballotage,
maar kunnen wel adviseren, indien zij daar
om verzocht worden.

Het vijfde hoofdstuk behandelt de manier,
waarop nieuwe leden worden aangenomen.
Dit geschiedt door het voorstellen van en
het balloteren over een nieuw lid.
Het balloteren vindt plaats door in een kist
je witte en zwarte balletjes te plaatsen.
Indien tweederde van de balletjes wit is,
wordt de voorgestelde persoon aangenomen.
Een niet-gekozen persoon is voor een jaar
buitengesloten van voordraging.
Indien een lid wil opzeggen, kan dit op de
laatste vergadering van het jaar.
Een lid kon ook wel midden in het jaar geen
zin meer hebben en bedanken, maar dan bleef
hij als lid aangeschreven en dientengevolge
bleef hij aansprakelijk voor boetes en andere
financiële regelingen.
Dit was echter niet het geval, wanneer het
om een verhuizing ging naar een gemeente,
waar geen gewone leden in gevonden werden.
Het genootschap nam naast de gewone leden
ook buitengewone en honoraire leden aan.
Hier handelt het zesde hoofdstuk over.
Een buitengewoon lid is een persoon, die
woonachtig is in een gemeente, waar geen ge
wone leden in gevonden worden.
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Aldus de wetten van het genootschap, zoals
zij gearresteerd zijn in 18~3.
Hetgeen nog ontbreekt zijn echter de finan
ci~le bepalingen, of anders gezegd, de ma
nieren, waarop het genootschap aan geld kwam.
1n de eerste plaats waren er de entree- en
contributiegelden.
Ieder nieuw lid betaalde 3 gulden entreegeld.
Verder betaalde iedereen op de eerste verga
dering van het nieuwe jaar 4 gulden contri
butieen had hiermee het recht elke verga
dering een halve fles wijn te genieten.
Voorts betaalden buitengewone leden 2 gulden
extra contributie, daar zij waren vrijgesteld
van boeten, wat betreft te laat komen en af
wezigheid.
Er was ook een bepaling in het geval van een
kastekort: de niet-werkende leden betaalden
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dan 2 gulden extra contributie.
Indien er dan nog een tekort bestond, werd
dit onder alle leden hoofdelijk omgeslagen.

Het verloop van de vergaderingen en de
onderwerpen der redevoeringen.

,

Het genootschap had ook een boetestelsel,
en wel één, dat zeer streng was.
Leden, die niet bij het oplezen der naamlijst
aanwezig waren, betaalden 30 cent, en leden,
die helemaal niet kwamen, betaalden 50 cent.
Dit gold ook voor de buitengewone vergade
ringen, met dit verschil, dat men dan in ge
val van afwezigheid 1 gulden boete betalen
moest.
De president moest de vergadering om half 6
beginnen.
Deed hij dit niet, dan kostte hem dat 55 cent.
Ue secretaris en de thesaurier, die in het
bezit waren van de papieren van het genoot
schap, dienden deze in het bezit te stellen
van de president, indien zij te laat zouden
komen of afwezig zouden zijn.
Dit op verbeurte van 1 gulden.
Tenslotte moest iemand de boete van 3 gulden
betalen, indien hij zijn leesbeurt niet ver
zorgde.
Dit gold niet, als er sprake was van ziekte
of van een sterfgeval, indien dit van te vo
ren aan de president gemeld was.
De in de vorige alinea's behandelde wetten
zijn de eerste versie van hetgeen er van de
wetten bewaard is gebleven in het Gemeente
archief Hotterdam.
De tweede versie stamt uit 1824 en heeft
naast een gewijzigde titelpagina en een klei
ner lettertype slechts één wijziging van de
wetten.
Het betreft een uitbreiding van hoofdstuk 3.
De bepaling, dat buitengewone leden 2 gulden
extra contributie betalen ter afkoop van de
absentieboeten, is nu ook van toepassing op
gewone leden, indien zij dit verkiezen.
Daarover dienen zij zich op de eerste of de
laatste vergadering van het jaar uit te spreken.
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1)0 vergaderingen van het genootschap hebben
in het eerste jaar een regelmatig verloop.
Overeenkomstig de wetten komt men elke vrijdag
voor volle maan bijeen.
Het totaal aantal vergade~ingen aan het eind
van het jaar ligt dan ook op 12 vergaderingen,
waarvan één een directievergadering.

De gewone vergadering bestaat uit 2 gedeelten.
Het eerste gedeelte begint met de opening door
de president of voorzitter.
Hierna worden de afwezigen genoteerd.
Wat dit betreft, kent het genootschap een ge
schiedenisje binnen de eigen geschiedenis.
Bij de oprichters bevond zich namelijk de
Heer Van Den Es, die de rol van secretaris
zou vervu 11 en.
Hij heeft deze taak echter nooit op zich ge
nomen, daar hij bij de derde vergadering al
bedankte voor het lidmaatschap.
De wetten bepalen echter, dat lidmaatschap al
leen effectief kan worden opgezegd op de laat
ste vergadering van het jaar.
Indien het anders gebeurde, zou de persoon als
lid genoteerd blijven en was hij aansprakelijk
voor boete- en suppletiegelden.
Dit wordt dan ook vastgesteld met betrekking
tot Van Den Es in de vierde vergadering.
Men besluit een brief aan Van Den Es te schrij
ven, om hem hiervan op de hoogte te stellen.
In de vijfde vergadering wordt deze brief ter
goedkeuring gelezen.
In de zesde vergadering is er een brief van
Van Den Es terug, waarin hij akkoord gaat met
het betalen van de boeten aan het eind van
het jaar.
Hiermee lijkt de zaak te zijn afgedaan en kan
verwacht worden, dat de Heer Van Den Es van
het toneel verdwijnt.
Dit is echter niet het geval: daar Van Den Es
nog als lid wordt beschouwd, wordt hij elke
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vergadering als afwezige genoteerd.
Voorts is in alle notulen van dat jaar te le
Zen zoiets als "De zaak Van Den Es blijft den
Thesaurier aanbevolen" of "De zaak Van Den Es
blijft op denzelfden voet als bij de vorige
notulen".
Dit tot op de laatste vergadering van het
jaar, waarop hij als lid ontslagen word~t
Van boete- en suppletiegelden, betaald door
Van Den Es, is in de notulen niets terug te
vinden.
Nadat de notulen van de vorige vergadering
zijn gelezen en goedgekeurd, gaat men over
tot zakelijke elementen, zoals het indienen
van voorstellen, of het stemmen over een in
een vorige vergadering gedaan voorstel.
Een voorbeeld hiervan is het voorstel de
Heer Rijkaart en de notaris 8elonge als lid
aan te nemen.
Bij ballotage in de volgende vergadering
wordt de Heer Rijkaart, wiens beroep niet
vermeld staat, met meerderheid van stemmen
aan genom en.
De notaris Belonge is ook aangenomen, maar
met algemene stemmen.
Deze notaris zal overigens pas in januari
van 1821 in de vergadering plaatsnemen.
Als dit bekend is, noteert men dat niet al
leen de zaak Van Den Es als tevoren blijft,
maar ook die van de Heer Belonge.
Als niemand nog iets te melden heeft van za
kelijke enjof huishoudelijke aard, worden
enige hoorders bij de vergadering binnen ge
laten: dames, vrienden en/of zonen van de
1 eden.
Hierna kunnen de lezingen beginnen.
Aan het begin van het jaar is bepaald, wie
van de werkende leden wanneer een lezing
dient te houden.
Meestal houdt men zich hieraan, hoewel er
soms geruild wordt en er wel eens verzuim is.
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Verder komt het voor, dat een hoorder, een
introducé, onverwachts een lezing houdt.
De lezingen bestaan uit het houden van zelf
geschreven voordrachten over het één of
ander onderwerp, of uit het voordragen van
een dichtstuk, al dan wel niet zelf gemaakt.
De onderwerpen van de lezingen zijn vrij,
zolang zij niet over godsdienstige of bur
gerlijke geschillen gaan.
Daar is dit jaar echter ook niet echt nei
ging toe.
De meerderheid van de voordrachten is stich
telijk, onderwijzend, kennis vermeerderend
en godsdienstig.
Zo heeft men het over de 'ware' genoegens
des levens en hoe die te verkrijgen.
Er is een lezing over vaderlandsliefde en
de redenen, waarom die geboden is.
Er is een voordracht over "de voortreffelijk
heid Van den mensch, zowel ten aanzien van
de gestalte des lighaams als van de vermogens
van zijnen redelijken geest".
Er is een voordracht gehouden over onsterfe
lijkheid, over brave kinderen, over de heer
schappij der verbeeldingskracht en er is
voorgelezen uit letteroefeningen.
Dichtwerken gaan over HGlorie", over wellust,
over "den edelen vaderlander", over het over
lijden van een zoon, en over God en de gods
dienst.
Ook is er een vertaalde ode van de duitse
dichter Klopstock, die rijmloze, religieuze
odes publiceerde op deugd, liefde, vriend
schap, natuur en vaderland.
IYlinder stichtelijk en onderwijzend, maar toch
ook nog informatief zijn de meer geschiedkun
di ge 1 ez in gen.
Hiervan zijn er 4, waaronder 2 dichtwerken.
Een voorbeeld hiervan is het gedicht over
Parijs aan de voeten van Alexander Keyzer.
Een voorbeeld van een geschiedkundige lezing
in proza is die over Willem feIl door een
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student in de letterkunde, die als hoorder
aanwezig was.
Tenslotte geeft men ook lezingen, die niet
onder te brengen zijn dan onder de noemer van
al gem een.
In 1820 is er sprake van 2 zelfvervaardigde
dichtwerken, waarvan 1 getiteld "Hulde aan de
oprichter van dit genootschapi' (de predikant),
en waarvan de ander over de sluiting van de
jaarkring van dit genootschap gaat.
Wat de overige algemene lezingen betreft,
~~n gaat over, indien het handschrift niet
bedriegt, een vinkje dat gedood is door een
kat; een tweede is van een predikant en handelt
over proeven, die bij het Rotterdamse letter
kundige genootschap "Verscheidenheid en over
eenstemming" zijn gedaan: •• dat de elementen
brandende kunnen voorbij gaan Jl •
De predikant sprak na zijn lezing hierover
de hoop uit, dat zoiets ook in dit genoot
schap eens gedaan zou kunnen worden.
De nadruk bij de onderwerpen van de lezingen
ligt dus duidelijk op het onderwijzende,
stichtelijke en godsdienstige.
Dit mag echter allerminst vreemd heten, daar
de doelstelling van dit genootschap immers is
J1het bevorderen van zoodanige kennis en weten
schappen, die het verstand versieren en het
hart veredelen Jl •
Dat dit de doelstelling is blijkt ook uit het
fei t, dat het genootschap verder weinig acti
viteiten onderneemt.
wel ontvangt de directie een Qouden medaille
van de maatschappij ter redding der drenke
lingen te Amsterdam voor de chirurgijn Klaas
:ichou t en.
Dit lid van ,jLeerzaam en Eenvoudig" heeft
een kind gered en krijgt daarvoor een onder
scheiding.
Het wordt echter aan het genootschap overge
laten deze op gepaste wijze over te dragen.
Deze overdracht wordt gepland op 12-01-1821.

®

Wat het genootschap ook nog onderneemt in
1820 is het vormen van een departement van
de Maatschappij van het Nut van het Algemeen,
waartoe in de directievergadering is besloten.
Alleen leden van het genootschap kunnen hier
lid van worden.
De laatste jaren.
Het genootschap "Leerzaam en Eenvoudig" heeft
59 jaar bestaan.
Het is in 1879 opgeheven.
Er zijn vanaf 1853 een aantal wijzigingen
in de wetten van het genootschap doorgevoerd.
Waar men in 1823 en 1824 sprak van "bevorde
ring van zoodanige kennis en wetenschappen,
die het verstand versieren en het hart ver
edelen", zo sprF!ekt men in 1853 van "bevor
dering van kundigheden, die het verstand
versieren en h~t hart veredelen, benevens
een beschaafd en gezellig verkeer".
In 1820 is 'gezelligheid' nog een aangenaam
bijkomend verschijnsel, in 1853 is het een
do els t e 11 in 9 •
Het kan zijn dat het idee van de menselijke
perfectabiliteit langzaam terrein begint te
verliezen, en dat deze wijziging van de wet
ten daar een eerste uiting van is.
Een tweede uiting hiervan zou dan gevonden
kunnen worden in het feit, dat in deze versie
van de wetten een heel hoofdstuk is gewijd
aan de 'vertering en den custos'.
De custos is de huisbewaarder.
Verder zijn uit de latere wetten verdwenen de
buitengewone leden, en ook het aspect van de
werkende en niet-werkende leden.
Het aantal leden neemt drastisuh af, zodat
in 1879 het genootschap zijn krachten heeft
verloren en het wordt opgeheven.
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Notulen van de ledenvergadering 27 april 1994.
Aanwezig volgens de presentielijst: 18 leden.

6. VERSLAG KASCONTROLECOM~ISSIE.
Oe commissie heeft op 22 april 1994 de jaarstukken over 1993 door
genomen en goedgekeurd.
Dhr. Gerritsen wordt over dit boekjaar gedéchargeerd als penning
meester.

1. OPENiNG.
Aangezien de naam van de waarnemend voorzitter, dhr. S. Elhorst
niet genoemd is in het jaarverslag 1993, opent dhr. H.G. Gerritsen
de vergadering. Hij stelt dhr. Elhorst voor en geeft hem het woord.
Dhr. Elhorst heet iedereen welkom, in het bijzonder dhr. H. Pars,
die na de pauze de lezing zal houden.
Hij zegt, dat het bestuur van de HVC in overleg is met het bestuur
van de Stichting 8eijerinck-gemaal, om de werkplaats van dit gemaal
te gebruiken als oudheidkamer.
Hij doet een beroep op de zelfwerkzaamheid van onze leden, nood
zakelijk voor het opknappen en inrichten van de ruimte.
Er zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven, als er
wat meer bekend is over het gebruik van het 6eijerinck-gemaal.
Oe HVC kan meer bestuursleden gebruiken, evenals leden voor de
verschillende werkgroepen. Men kan zich aanmelden in de pauze.

6. BEGROTING VOOR 1994.
Dhr. Gerritsen licht toe, dat hij voor 1994 een krappe begroting
heeft opgesteld; wat willen we en wat kunnen we.
Als er meer bekend is over het gebruik van het Beijerinck-gemaal,
zal de HVC voor hogere uitgaven komen te staan.
Er zal dan een extra ledenvergadering worden uitgeschreven, om de
begroting aan te passen.
Oe vergadering gaat akkoord met de begroting voor 1994.
Oe contributie voor 1994 wordt gehandhaafd op f 25,- en f 15,
voor 65+ leden.

2. MEDE DEUN GEN.
Er is bericht van verhindering ontvangen van wethouder mw. D.H.J.
Kroos-van der Meij, en de heren A. Huisman, T. van de Griend en
W. Mulder.

9. VERKIEZING BESTUUR.
In de statuten is bepaald, dat de voorzitter in functie moet wor
den gekozen.
Voor deze functie heeft zich kandidaat gesteld dhr. S. Elhorst.
Hij wordt met algemene stemmen gekozen.

3. GOEDKEURING NOTULEN LEDENVERGADERING 21 APRIL 1993.
Een aantal exemplaren van de notulen wordt uitgedeeld en gelezen.
Er zijn geen opmerkingen; ze worden daarna goedgekeurd.

7. GOEDKEURING JAARREKENING 1993.
Oe vergadering geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening 1993.

Als nieuwe bestuursleden hebben zich kandidaat gesteld de heren
C. van Beusekom en A. Huisman.
Zij worden met algemene stemmen gekozen.
De zittende bestuursleden zijn de heren H.G. Gerritsen, P. van
der Vaart en r. Verkaik.

4. JAARVERSLAG 1993.
Dhr. Gerritsen geeft een toelichting op een aantal onderdelen,
zoals de touwbaanuitrusting, onderhandelingen met het bestuur van
de Stichting Beijerinck-gemaal, de opslagruimte in de boerderij
van dhr. M. Schinkel aan de 's-Gravenweg 325.
Hij noemt de voorbereiding van de uitgave van 2 publicaties door
de Stichting Historische Uitgaven Capelle aid IJssel; dit zijn
een publicatie "Oe polders van Capelle aan den iJssel van 1773 
1973", door dhr. P. Breedijk, en een publicatie "Zwerven door
Oud-Capelle", een stuk met artikelen over het vroegere Capelle
en haar bewoners, door dhr. J.Th. van den Berg.
Wat de oudheidkamer betreft wordt opgemerkt, dat de documenten
goed geklimatiseerd bewaard moeten worden.
Dhr. Huisman heeft gesuggereerd eventueel uit te kijken naar de
Capelse Muziekschool als geschikte huisvesting.
Door de heren Elhorst en Gerritsen wordt gewerkt aan de laatste
onderdelen van de uitgave van het jaarboek 1969-1990-1991.
Een aantal jaarboeken 1966 wordt uitgedeeld.
Aan de heren Pars en Stubbe wordt een exemplaar toegezonden.
Het bestuur van de HVC zal binnenkort een PC aanschaffen, om
zodoende een nauwkeurige registratie en administratie te houden.

De adviseurs zijn mw. Ev. A. Obbes en dhr. A.M. den Boer.
Dhr. W. J. Stip heeft zich teruggetrokken als adviseur.
10. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE.
Dhr. mr. J.W. Bosch stelt zich beschikbaar als lid van de kas
controlecommissie. Het andere lid is mw. A. Swets.

5. JAARREKENING 1993.
Dhr. Gerritsen geeft een toelichting op de resultatenrekening
over 1993 en de balans per 31 december 1993.
Er is volgens de balans een aardig eigen vermogen opgebouwd.
In de balans dient de bij de bezittingen genoemde naam H.A. Voet
te worden gewijzigg in ABN-AMRO Bank N.V.; het is de post f 563,27.

11. RON DVRAAG.
Dhr. J. de Bruin zegt, dat hij heeft aangeboden het gevangenhuisje
aan de binnenzijde te voorzien van een muurschildering, en wel
van het v.m. Slot. Dit verzoek is door de wethouder afgewezen.
Het gevangenhuisje is een monument, en moet zodoende in de oor
spronkelijke staat bewaard worden.
Dhr. Gerritsen geeft aan, de muurschildering t.z.t. te maken in
het Beijerinck-gemaal.
Het bestuur van de HVC zal een brief sturen aan de gemeente, dat
de nVC het gevangenhuisje wil gebruiken voor opslag materialen.
Dhr. A.I'l. den Boer zegt, dat op 30 april de oudheidkamer in de
boerderij Nooitgedacht aan de 's-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den
IJssel is opengesteld voor het publiek. Hij nodigt ons uit.
Hij wijst erop, dat er een bord, dat gestaan heeft op de kruising
van de 's-Gravenweg en de Klaas Klinkertweg, zal worden gegeven
aan de HVC.
Dhr. Den Boer stel t voor, dat een groep leden van de HVC een
bezoek kan
brengen aan de oudheidkamer van I~ieuwerkerk aan
den ijSSel.
Pauz e.
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12. LEZING DOOR DHR. H. PORS,
~HEEFT U AL EEN FAMILIEWAPEN?".
Honderden mensen zijn op zoek naar hun familiewapen.
De belangstelling hiervoor ontstond vanaf de Franse revolutie.
Men plaatste een stammenreeks op een rijtje, wat deed bijv. een
armmeester?
De sociale en politieke geschiedenis is belangrijk.
Oe adel heeft een maatschappelijke betekenis.
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Vanaf de tijd van Napoleon hebben alle Nederlanders een geslachts
naam, bijv. Poepjes, VroegindeweL
In oude beroepen zijn vele namen te vinden.
Er werd veel met de hand gezegeld.
Dhr. Stubbe vraagt mEt welk doel de wapens geregistreerd werden.
Dit werd door het rijk gedaan, er zijn boeken over geschreven,
het meest bekend zijn die van Rietstap en Mutsaart.

Het bezit van een familiewapen is niet zo bijzonder.
Zeker 1/3 van alle Nederlanders heeft een familiewapen.
In het voorgeslacht is wel een kerkmeester, schepen, schout of
te vinden.
Er is door verponding (belastingbetaling) aan te tonen, dat het
wapen erfelijk is.
Nederland heeft een vrije wapencultuur gehad.
Ieder kan zijn eigen wapen ontwerpen.
Bij de ridders kwam dit tot uiting in de dekkleden van de paarden.
Ook op de schilden van de ridders.
De burgerman had helemaal niets.

Het wapenbord van de overledene werd in de kerk verlicht door
een petroleumlamp of kaarsen.
Er hing een lijkg eur in de kerken, begraven in kerken is nu ver
boden.
Vaak is de tekst geschreven in Oud Nederlands ~chrift.
Oe knipsels van kranten met naamgegevens werden in registers ge
schreven.
Het vak van de man werd uitgebeeld, bijv. een vuik op het wapen.
Dhr. Pors wordt bedankt voor zijn lezing en krijgt een boeken
bon.
Dhr. Elhorst sluit de vergadering om 22.25 uur.

Er werd een broodpenning als beloning gegeven, geld was er niet.
In Vlaardingen zijn deze broodpenningen nog te koop.
Wapens dienden als herkenning, je kon zien, bij welke groep
i eman d hoo rde.
In Dublin hadden de deuren verschillende kleuren, dit is een vorm
van pictografie.
Er is onderscheid tussen adellijke en officiële wapens.
Het patriarchaat is geen adel.
Belangrijke geslachten (bastaards) mogen geen rechterlijke titels
gebruiken.
Dan zijn er nog de burgerlijke wapens en nepwapens.
Vergelijk voor de laatste groep bijv. het wapen van Van Leeuwen
buizenhandel.
Er komen altijd 3 voorwerpen in wapens voor, de heilige drie-een
heid (in nomine trinitatis). Zie bijv. het Amsterdamse wapen met
de 3 kruizen.
rijdens de transe revolutie mochten er geen wapens op graven van
overledenen geplaatst worden.
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Er is sprake van groen op metaal, kleur op kleur mag niet.
Geen wapens op bierviltjes, maar wel op bekers.
In Amsterdam gaf men acte de pr~sence, door de beeltenaar op de
voo rk an t te pl aa ts en, en het fam i l i ewap en op de acht erk an t.
Nu laat men penningen slaan, met gebeurtenissen op de achterkant.
Een penning blijft bewaard.
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Men spreekt van een repertorium, als het een stammenreeks betreft.
Dit is genealogie.
Bij een naam als De Vries heel goed uitkijken, of alles juist is.
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Als je geen familiewapen kunt vinden, kan je terecht bij het
Centraal Bureau voor Genealogie in Oen Haag, bij het Centraal Sta
tion. Men zoekt eerst naar het beroep, bijv. een chauffeur heeft
een stuur, en een schipper een anker.
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In een bord van de N.H.kerk in Charlois treft men schapen en een
zomerdijk aan.
Een troffel in een wapen kan de ambachtelijkheid uitbeelden.
Ambachtswapens zijn doorgevoerd tot vandaag toe.
Het Nederlandse wapen heeft geen formele betekenis.
Voor wapenonderzoek gaat altijd een genealogisch onderzoek vooraf.
Bijv.: wie heeft het wapen het eerst gedragen?
En: llIti.t wapen werc door Jan I<laassen geregistreerd.
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