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LEDENVERGADERING VAN 25 APRIL 1996 

Het bestuur nodigt U hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, die 
zal worden gehouden op donderdag 25 april 1996 in het E.H.B.O.gebouw 
aan de Bermweg 77 te Capel1e aan den lissel. Er kan worden geparkeerd 

op de hoek Capelseweg/Berrnweg. 

De ledenvergadering begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Na de 
daaropvolgende pauze is de bijeenkomst openbaar. 

Programma ledenvergadering 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen van de ledenvergadering van 11 mei 1995 

Deze notulen kunt U vinden in de Nieuwsbrief van september 1995 en 

zijn bovendien ter plaatse verkrijgbaar. 
4. Jaarverslag 1995 
5. Jaarrekening over 1995
 

_ Resultatenrekening over 1995
 
_ Balans per 31 december 1995
 

6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Goedkeuring jaarrekening 1995 
8. Begroting 1996 
9. Verkiezing bestuursleden 

Statutair zijn aan de beurt van aftreden de heren C. van Beusekom,
 
S.Elhorst en A.Huisman, die zich voor herverkiezing beschikbaar
 

stel1en. 
Zittende bestuursleden zijn de heren H.G.Gerritsen, P. van der Vaart 
en T.Verkaaik. Als adviseurs treden op mevr.Ev.A.Obbes en de heer 

A.M. de Boer. 
10. Verkiezing Iid kascontrolecommissie 

Mr. A.Bos treedt af als lid. In zijn plaats dient een nieuw lid te worden 

benoemd voor de duur van 2 jaar. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

Na een pauze van ongeveer 15 minuten zal door dr. J.W.Verkaaik een 
lezing worden gehouden met als onderwerp "Capel1e aan den lissel in de 
tijd van graaf Floris V". De heer Verkaaik is onlangs gepromoveerd op het 

onderwerp "De moord op graaf Floris V". 
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JAARVERSLAG 1995 

In mei werd het einde van de Duitse bezetting van ons land herdacht. Ter 
gelegenheid hiervan werd door de HVC een tentoonstelling ingericht in de 
hal van het nieuwe gemeentehuis met als titel "Capelle aan den Ussel en de 
Tweede Wereldoorlog". Dit werd mogelijk gemaakt door de medewerking 
van Capellenaren die materialen, foto's e.d. in bruikleen aan ons 
afstonden. Met name noemen wij hierbij de heer N.Feynenbuik, die ons 
naast vele andere zaken - militaire uniformen uit die tijd beschikbaar stelde 
en de heer P.c.Groeneveld. Hij is in het bezit van oude radio-apparatuur 
met toebehoren. Tijdens de opening van de tentoonstelIing hoorden we uit 
een voor-oorlogse radio de nieuwsaankondiging van 10 mei 1940, waarin 
bekend werd gemaakt dat Duitse troepen onze grens hadden overschreden 
en ons land zich dientengevolge in oorlog met Duitsland bevond. 
De tentoonstelling werd gehouden van 12 april tot en met 2 mei en werd 
officieel geopend door mevr. I.van Dam-van de Erve, weduwe van de 
laatste Capelse touwslager Arie van Dam. 
Er waren verschilIende thema's, waarvan we noemen: het nationaal
socialisme, oorlog, verzet, Capel1e in bezet Nederland, de hongerwinter 
en tewerkstel1ing in Duitsland. 
Door mevr. J.J.G.Elhorst-Donker was een bundel samengesteld met 
verhalen van Capel1enaren over hun belevenissen tijdens de 
bezettingsjaren. Deze bundel werd gedrukt in een oplage van 2000 
exemplaren en o.a. uitgereikt aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen, die in klasseverband de tentoonstelling bezochten. Aan 
belangstellenden werd de bundel verkocht voor f.2,50 per exemplaar. Een 
en ander was financieel mogelijk gemaakt door de steun van het Comité 
van Aanbeveling Stichting 4 en 5 mei Capelle aan den IJssel. 
De zeer geslaagde tentoonstelling werd door ± 3000 mensen bezocht. We 
danken hierbij ieder die op enigerlei wijze aan het succes heeft 
bijgedragen. 

Tussen de gemeente en de HVC zijn afspraken gemaakt over het gebruik 
van het historische dief- en duifhuisje bij het voormalige slot. Het bestuur 
wil hier in 1996 een permanente tentoonstelling inrichten met materialen 
van de opgravingen op het terrein van het slot. 

Door de Stichting Beijerinck-gemaal worden voorbereidingen getroffen 
voor de verbouwing van het voormalige ketelhuis tot oudheidkamer van de 
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HVC. Van de provincie Zuid-Holland heeft de stichting bericht ontvangen 
dat het gemaal is geplaatst op de provinciale monumentenlijst. Men wacht 
op de bijdrage van de provincie aan de onkosten van de verbouwing van 

het gemaal. 

Er is hard gewerkt aan de inrichting van de depotruimte op de zolder van 
de boerderij aan de 's-Gravenweg 325. Er is verwarming en verlichting 
aangelegd. Het is de bedoeling onze materialen in deze ruimte in depot te 
houden en op te knappen. 

Op 11 mei werd de ledenvergadering gehouden. De notulen hiervan zijn 
opgenomen in de HVC-nieuwsbrief van september 1995. De heer Breedijk 
hield een lezing met als onderwerp "De polders van Capelle aan den lissel 
van 1773 tot 1973". 

In samenwerking met de gemeente vond op 9 september de negende Open 
Monumentendag plaats. Het thema van de tentoonstelling was "dijken en 
polders" en werd gehouden in de hal van de Van Cappellenstichting. 
Voorts waren voor het publiek opengesteld de regentenkamer in de huidige 
muziekschool, de dorpskerk, het dief- en duifhuisje en het J.A.Beijerinck
gemaal. Op de Hollandsche lissel voeren 4 historische schepen. 

De HVC-nieuwsbrief is viermaal verschenen. 

H. G. Gerritsen, secretaris 

HI:>'TORISCHE VERE"I~rELLE .'\Al'i DEN IJSSEL 

RESULTATENREKENING OVER 1995 

: 

I 

I
 

'" 

, 
11 

i 

opbrengsten begroot 199~ kosten begroot 1995 
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subsidie gem. 
Capelle aid IJ. 
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Comit~ van Áanb. 
expo Cap. aid IJ. 
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projectsubsidie 
gem. Cap. aid IJ. 

onkostenverg. 
vrijwilligers 

jaarboek 1995 

I verkoop jaarboek 

debiteuren: 
H.A. Voet 
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Postbankrek. 
renterek. , , 
plusrek. , , 
sterrek. , , 
ABN-AMRO-riant 
Rabobank 
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5.000,00 

4.000,00 

5.000,00 

700,00 

8.000,00 

1.000,00 

563,27 

3.550,00 

5.000,00 

1.670,48 

0,00 

700,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,221 
208,08 

6,21 1 

26,61; 
4 52,79 

11,50 

kwartaalbladen 

drukwerk 

belltuurskosten 

organisatie, 
vakbladen 

inrichting expo 
Capelle aid IJ. 
tijdens '40-'45, 
zie bijlage 

jaarboek 1995 

Kamer van 
Koophandel, 
bijdrage 1995 

onkostenverg. 
vrijwilligers 

aktiviteiten, 
monumentendag 
1 VVV-bon over 

huur Beijerinck 
gemaal 

inrichting 
oudheidkamer en 

2.000,00 

750,00 

2.000,00 

500,00 

4.000,00 

8.000,00 

61,00 

700,00 

300,00 

3.250,00 

1.516,93 

542,15 

1.143,43 

320,00 

1.761,47 

0,00 

61,00 

550,00 

225,00 
25,00 

0,00 

700,00 705,41 

t nadelig saldo 0,00 1.487,44 
energiekosten 

tentoonlltelling 

1.000,00 0,00 

gemaal 

inventarisatie 

5.000,00 0,00 

oude panden 500,00 0,00 

onderhoud PC 

diversen, 

800,00 0,00 

zie bijlage 0,00 6.968,35 

saldo 102,27 0,00 

totaal 28.963,27 13.113,33 totaal 28.963,27 13.113,33 

10 januari 1996 
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BEGROTING VOOR 1996 

BALANS PER 31 DECEMBER 1995
 
opbrengsten
 kosten 

nieuwsbrieven 1.500,00contributie 1996 4.000,00 

bestuurskosten 1·500,00 
.gem. Capelle aid IJssel 5.000,00 
subsidie 1996 

drukwerk 2.000,00 
projectsubsidie tentoonstelling 5.000,00gem. Capelle aid IJssel 5·000,00 

huur Beijerinck-gemaal 0,00voorzieningen 
jaarboek 1995 8.000,00 voorbereidingskosten 

Beijerinck-gemaa1 500,00verkoop jaarboek 1995 1.000,00 
jaarboek 1995 8.000,00debiteuren: 
crediteuren: 
kosten geding, 

H.A. Voet 563,27 

entreegeld Beijerinck zaak HVC/Voet 500,00gemaal 0,00 
Kamer van Koophandel,advertenties nieuwsbrieven 500,00 bijdrage 1996 61,00 

lesprogramma scholen 500,00 aktiviteiten, 
onkostenvergoeding monumentendag 1996 300,00 
vrijwilligers, onkostenvergoeding
gem. Capelle aid IJssel 700,00 vrijwilligers 1995 150,00 
rente 500,00 onkostenvergoeding 

. vrijwilligers 1996 700,00 

vakbladen en organisatie 500 ,00 

inventarisatie 
oude panden 500,00 

PC-onderhoud 800,00 

inrichting gevangenhuisje 1.000,00 

onderhoud depotruimte 1.000,00 

j i diversen 1.500,00 

saldo 252,27 

totaal 25.763,27 I totaal 25.763,27 

Toelichting.
 

Er zijn voor 1996 nauwelijks kosten te verwachten voor het
 
Beijerinck-gemaal als oudheidkamer.
 
Mocht dit anders zijn, dan zal een extra ledenvergadering worden
 
gehouden.
 

Ook zijn de kosten van inrichting van de oudheidkamer niet genoemd.
 

Voor de uitgave van het jaarboek 1995 waren reeds reserveringen
 
gemaakt ad f 8.000,00.
 

Er zijn plannen om op 5 scholen (brugklassen) een lesprogramma
 
met dia's te geven over het ontstaan van Capelle aan den IJssel
 
in de middeleeuwen, met een bijdrage van f 100,00 per school.
 

Er hoeft geen aanspraak gemaakt te worden op de reserves, zodat
 
de contributie voor 1996 niet verhoogd hoeft te worden.
 

28 februari 1996
 

31-12-'9531-12-'94schulden31-12-'9531-12-'94bezittingen 
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8.000,00

2.533,17Postbankrek. 2.305,74 
8.000,00 

plusrek. ., 
jaarboek4.079,258.871,17renterek. , , 

163,05 
0,00 

156,84 
0,00 

ABN-AMRO-riant 
huisvesting898,51871,90sterrek. , , 

11.934,12 
Rabobank 

11.481,33 
inventarisatie 
oude panden 

o 00276,43 
500,00500,00

19.608,1023.963,41 

crediteuren: 
debiteuren: onkostenverg.

563,27563,27H.A. Voet (VOC) 0,00 150,00vrijwilligers
138,82138,82H.G. Gerritsen 

saldo
3.000,000,00PC 1. 487,44 

.f-

216,71resultatenrek. 

2.000,000,00vitrines 17.461,99eigen vermogen 15.962,91 

14,12 2.287,64kas 

1,600,00postzegels 

historische 
materialen 0,000,00 

te ontvangen 
contributie '94 0,00 0,00 

27.599,4324.679,62totaal27.599,4324.679,62totaal 
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DEPOT EN WERKPLAATS 

Er is de laatste maanden hard gewerkt op de hooizolder van de boerderij
 
's-Gravenweg 325. Door het EJectrotechnisch Buro Groeneveld B.V. is
 
inmiddels verlichting en verwarming aangelegd. Verder zijn in het depot
 
stellingen gebouwd waarop historische voorwerpen zullen worden
 
geplaatst.
 

Nu komt een belangrijk en omvangrijk karwei op ons af en wel het
 
schoonmaken en eventueel repareren van de diverse voorwerpen en het
 
registreren hiervan.
 
Wij hebben hiervoor contact opgenomen met de Federatie van Musea
 
Zuid-Holland. Inmiddels zijn 2 consulenten in ons depot op bezoek
 
geweest. Zij hebben ons de mogelijkheden aangereikt voor een dusdanige
 
behandeling van de voorwerpen dat zij in goede staat blijven. Ook het
 
registreren van de voorwerpen is een interessant en omvangrijk werk.
 
Door middel van een kaansysteem. dat landelijk in musea wordt gebruikt,
 
lullen wij beginnen de gegevens te verzamelen. Daarna is het mogelijk
 
deze gegevens over te brengen in een computerbestand. Ook hiervoor
 
bestaat een programma, dat door de consulent begeleid wordt.
 

Om een en ander te kunnen realiseren heeft de vereniging dringend
 
hehoefte aan medewerkers/sters. Naast anderen. denken wij aan iemand
 
die hekend is met het werken op een computer.
 

Voor belangstellenden is er gelegenheid tot het bezoeken van het depot.
 
Wij verzoeken U hiervoor een afspraak te maken met de heer T.Verkaaik.
 
tel.O I0-4519552.
 

i
 
t
 

:1,
 

In het depot werden recent deze foto's gemaakt. De bovenste foto is 
genomen tijdens een bespreking. met een consulente van de Federatie van 
Musea Zuid-Holland. 
De andere foto is van één van onze medewerkers. de heer Mulder. bij hel 
schoonmaken van een oud kolenstrijkijzer. 
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DE OUDHEIDKAMER IN HET BEIJERINCK-GEMAAL 

Het bestuur van de Stichting Beijerinck-gemaal heeft op haar 
laatstgehouden vergadering besloten met de renovatie van het gebouwen 
de verbouwing van het ketelhuis te beginnen. Zoals ons werd meegedeeld, 
zal het dak gerepareerd moeten worden in verband met lekkage en zal een 
riolering worden aangelegd en aangesloten op het gemeenterioo\. 

De verwachting is dat in mei de vloer van het voormalige ketelhuis zal 
worden gestort. Indien alles naar wens verloopt, zal na de zomer ons plan 
om in het gebouw een oudheidkamer in te richten, kunnen worden 
gerealiseerd. 
Dit brengt voor onze vereniging niet geringe kosten mee, zoals huur, 
energiekosten e.d. Maar onze eerste zorg zal de inrichting van de 
oudheidkamer zijn. Het bestuur heeft daarom besloten een fonds 
"Oudheidkamer Capelle aan den Usser' in het leven te roepen. Een 
werkgroep zou zich kunnen belasten met het voeren van actie en het 
inzamelen van geld voor het fonds. 
Leden, die zich op de één of andere wijze verdienstelijk willen maken voor 
deze werkgroep, verzoeken wij hierbij voor overleg contact op te nemen 
met het bestuur. 
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In ons archief vonden wij het verslag van een lezing van de 
heer A.M. de Boer over het Schollevaarseiland in vroeger 
eeuwen. Dit verslag was opgenomen in het nummer van 
donderdag 1 mei 1975 van De Havenloods" . 

NATUURGEBIED VERDWENEN DOOR BEMALING 

SCHOLLEVAARSEILAND IN VROEGER 
EEUWEN BROEDPLAATS VAN 
ZELDZAME VOGELS 

Het SchoUevaarseiland was in zijn tijd een broedplaats van enige 
vogelsoorten, die in ons land toen reeds betrekkelijk zeldzaam waren. 
Het lag in de omgeving van de Ichthus-kliniek. Bij de bevolking is dit 
zelden bekend. Kennelijk ook niet bij de bestuurders: op een bordje 
staat foutief Schollevaartseweg met een t. Zelfs een begraafplaats en 
een ontworpen stadswijk hebben die t teveel. Rijkswaterstaat heeft op 
de brug over de Schollevaarsetocht terecht Schollevaarsebrug staan. 

Over het Schollevaarseiland en een groot aantal streekhistorische gegevens 
sprak donderdag de heer A.M. de Boer uit Nieuwerkerk aan den Ussel in 
het Sociaal Café van Wout en Corry aan de Dorpsstraat. 
De Boer greep in zijn causerie terug tot 1100, toen in de omgeving van de 
's-Gravenweg de eerste ontginningen plaatsvonden. Ze liepen uit tot aan de 
Achterweg en tenslotte tot de Scheydsloot met Hillegersberg en het 
Usselsemeer (1282). De polder was in die tijd nog een Slagenlandschap, 
een woord van waterbouwkundige herkomst. Men spreekt nog van 
slagdrempel en slagdiepte in de betekenis van "de slagdiepte van een sluis 
is drie meter beneden N.A.P." 
Capelle was een grafelijk domein, in leen gegeven aan Dire Traveys van 
Moordrecht, ambachtsheer van Moordrecht, Capelle en Nieuwerkerk aan 
den Usse\. 
Volgens De Boer werd het woord Ussel voor het eerst vermeld in 944. 
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Zowel de Germanen als Kelten bedoelden met Is, afgeleid van de stam 
Isla, snelstromend. Saksische immigranten hebben de naam waarschijnlijk 
meegebracht, gelijk de naam Vecht. Ook latere, over de wereld bekende 
namen als Brooklyn en Zeeland, vinden hun oorsprong bij de Sext. 

De Boer wist de aanwezigen te vertellen dat tijdens de Hoekse en 
Kabeljauwse Twisten (1418), Capelle en Cralingeroord door de 
Kabeljauwers zijn platgebrand. Kort voor de Kerst van 1418 liet Jan van 
Beieren twee schepen turf steken in Capelle. "Landlieden, die de turf naar 
de wagens brachten, ontvingen bier, brood en kaas. Door de oorlog waren 
die mensen doodarm." 

In het jaar 1433 wordt bij de overdracht van enkele gaarden land gezegd 
dat ze strekken van het "Iseremeer" tot aan den Usseldijk. Ook een kohier 
van de lOe penning in het Ambacht van Nieuwerkerk op te Ussel vermeldt 
in 1561/1562 het Usselsemeer herhaaldelijk als grens van percelen. Voor 
het latere vogeleiland zijn vooral belangrijk de vijftien morgen land tussen 
de Campsloot en het Usselsemeer. Ze werden verhuurd "sonder lastinghe 
van dijck met een vogelkoey daerinne leggende". 

VERVENEN 

Zeventiende-eeuwse kaarten tonen aan dat de landerijen rondom het 
Usselsemeer steeds verder vervenen; door een ringvormige dijk blijft het 
temidden van het overige water duidelijk te onderscheiden. Een franstalige 
kaart uit 1673 noemt het meer afwijkend "Wollefoppe lac". In 1634 wordt 
het meer drooggelegd en de kaarten geven dan het omgekeerde te zien: 
land tussen water. Het was de eerste Usselsemeerpolder. Als de dijk later 
doorbreekt en niet wordt hersteld, ontstaat er een tussenvorm van land en 
water. Het levert rijke natuurgebieden op. Zo weet De Boer te melden, dat 
in 1632 Capelle aan den Ussel uit 85 woningen bestaat. 
Cornelius Nozeman, een leraar der Remonstranten en mededirecteur van 
het Bataafse genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te 
Rotterdam, schreef in 1770 een tekst voor een meesterwerk op het gebied 
der avifauna, getiteld: Nederlandsche Vogelen. In de eerste 5 delen 
beschreef hij een vogeloord, zoals hij nog nooit in de provincie gezien 
had. Dat oord was het Schollevaarseiland, een restant van het 
drooggelegde en later weer ondergelopen Ussel(se)meer. Het lag temidden 
van veenplassen en werd vooral bewoond door aalscholvers of 
schollevaars. 
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De pachter van het eiland liet de vogels meest ongemoeid. Echter 
niet als een vroege natuurbeschermer, maar hij gebruikte de eieren die hij 
in de broedtijd verzamelde. Men zei dat ze in beschuit "deugdelijker waren 
dan andere". Verder had hier tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren het 
zogenaamde "Schollevaarschudden" plaats. De jonge vogels werden bij 
duizenden uit hun nesten geschud en voor consumptie naar de steden 
verzonden. Bezoekers kwamen hier naar kijken en de man die het deed 
beschikte over een speciale vergunning. Buiten de schudtijd was het terrein 
als particulier eigendom niet toegankelijk. Strenge straffen stonden op het 
vangen der vogels. De Boer las in historische gegevens een keer de 
vermelding, dat in het Goudsche Bos ruim 2000 kwakken waren 
"uitgeschud" . 
Over het vogeleiland schreef Nozeman dat hij in de nestplaatsen "zulke 
talloze menigten van Scholeren bijeen had gezien, dat ik er versteld van 
stond." Aalschollevers of Schollevaren aasden op vis waaronder zij, naar 
zijn mening, hele slachtingen aanrichtten. Ze zochten hun voedsel in de 
gehele provincie, op de Waal, de Biesbosch, in de Killen, op de Maas, de 
Lek en de Ussel. 

BROEDPLAATS 

Diep onder de indruk was Nozeman na een bezoek aan het 
Schollevaarseiland. Hij sprak van gehele wolken en dichte zwermen van 
scholvers en reigers. De lepelaars, die hij daar ook broedend vond, waren 
het geringste in tal. Behalve kwakken, vouwapen en verschillende 
reigerachtigen, broedde vermoedelijk hier ook de roerdomp. 

Naast verscheidene eendensoorten was het Schollevaarseiland de 
broedplaats van enige vogelsoorten die toen reeds zeldzaam waren: de snor 
en het baardmannetje. 

In 1855 was de vogelbevolking al sterk verminderd. Professor Schlegel 
beschreef in 1861 de vogelwereld in een nog niet in cultuur gebracht stuk 
van Nederland. Een gebied dat "door strenge afsluiting en eigenlijk 
volmaakte bescherming tegen vervolging door de mens wordt 
gevrijwaard". Voor hem waren dit het Schollevaarseiland en Rottumeroog. 

Het Schollevaarseiland verdween door bemaling. Evenals de Prins 
Alexanderpolder werd hier voor het eerst in 1864 geld voor uitgetrokken. 
Het afmalen begon in 1869 en werd in 1874 voltooid. 
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Naar Nozeman werd in Rotterdam een straat genoemd dat eveneens het 
geval was met de Wollefoppenpolder. Zevenhuizen kent ook nog een weg 
met die naam. Namen van een eiland dat door professor Harting, nu meer 
dan 100 jaar geleden, werd omschreven als "Het is één der plekken waar 
de mens, door eigenbelang gedreven, misbruik heeft gemaakt van zijn 
overmagt". En dan te weten dat natuurbescherming toen nog helemaal niet 
fijn" was . 

nlCVlsser 
KantooreffÎclency 

~ 

-, 

Boek- en kantoorvakhandel B.V.
 
Centrum Passage 45, 47, 49
 
2903 HA 010 - 450 44 84
 

Kantoorvakhandel bermweg 224 - 226
 
2906 LG 010 - 450 52 02
 

CAPELLE AID IJSSEL 
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VERENIGING OPEN MONUMENTEN 
laat monumenten weer leven 

In Nederland bestaan ruim 700 particuliere monumentenorganisaties, die 
zich voornamelijk richten op categorale, lokale of regionale belangen en 
als zodanig belangrijk en onmisbaar werk doen. Waar het tot september 
1994 aan ontbrak, was een grote landelijke belangenorganisatie voor 
cultuurmonumenten. In die maand werd de Vereniging Open Monumenten 
opgericht, die zich met name op Nederlanders richt, die geen lid zijn van 
bestaande particuliere monumentenorganisaties. Men wil zich op deze 
wijze sterk maken voor het behoud van ons verleden, waaronder men de 
totale bandbreedte van landschap. archeologie, monumentale gebouwen en 
alles wat daarmee verband houdt, verstaat. De doelstellingen en activiteiten 
van de vereniging zijn toegesneden op het slaan van een brug tussen 
cultuur, monumenten en publiek. 

De Vereniging Open Monumenten streeft 4 doelstellingen na: 
- Verbreding van het draagvlak voor de monumentenzorg. 

Belangstelling voor en binding met het verleden is essentieel voor het 
behoud van hetgeen ons van het verleden rest. 

- Henoegankelijk maken van de resten van 'ons verleden, waardoor 
cultuurmonumenten gaan leven bij het publiek. 

- Het stimuleren van monumenteninformatie en -educatie. Verspreiding 
van kennis is noodzakelijk voor alle geledingen van de bevolking, maar 
vooral voor de jeugd. 

- Het aantrekken van externe financiering. Om te kunnen floreren zal de 
contributie van de leden niet toereikend zijn, maar zal de vereniging ook 
fondsen moeten werven. 

De activiteiten van de vereniging bestaan o.a. uit het behouden en beheren 
van monumenten, die bedreigd worden in hun bestaan, en die niet door 
bestaande organisaties worden beschermd. Voorts wil men de openstelling 
van monumenten bevorderen. 

U kunt zich als lid aanmelden bij de Vereniging Open Monumenten, 
antwoordnummer 10612, 1000 RA Amsterdam. TeI.020-4205557. 
De contributie bedraagt f.37,50 per jaar, waarvoor U zesmaal per jaar het 
prachtige tijdschrift Open Monument ontvangt. 
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FOTO OUD-CAPELLE 

In de Nieuwsbrief van december 1995 plaatsten wij een foto, afkomstig 
van mevr. Van Witteloostuyn, waarvan onbekend was waar hij was 
genomen. Wij verzochten leden, die de plaats van de opname herkenden, 
hierover contact met ons op te nemen. 

4 leden, te weten de heren W. den Outer, H.H. Martijnse, A.A. 
Heuvelman en T. Oudshoorn deelden ons mede dat de foto was genomen 
aan het begin van de Usselmondselaan bij de Usseldijk. 

Wij danken genoemde leden voor hun reactie. 

UITBREIDING BESTUUR 

Op de laatste bestuursvergadering is dit onderwerp uitgebreid aan de orde 
gekomen. Besloten werd, mede in verband met de drukke werkzaamheden 
van de secretaris/permingmeester, de heer H.G.Gerritsen, om deze functie 
te splitsen. Wij zoeken daarom een penningmeester met boekhoudkundige 
en financiële ervaring. 

Zoals reeds bekend, verwachten wij in de loop van dit jaar een 
oudheidkamer in het Beijerinck-gemaal te kunnen openen. Dit zal zeker 
een zware wissel trekken op het bestuur, zodat uitbreiding hiervan zeer 
gewenst is. 

Belangstellenden voor een bestuursfunctie verzoeken wij contact op te 
nemen met de heer Gerritsen, te1.450981. 


