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VERSLAG LEDENVERGADERING
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gehouden op 25 april in het EHBO-gebouw aan de Bermweg 77
Volgens de presentielijst aanwezig 35 leden
I. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in
het bijzonder dr. 1.W. Verkaik, die na de pauze een lezing zal houden
met als onderwerp "Capelle aan den Ussel in de tijd van graaf Floris
V".

De heer Elhorst deelt het volgende mede:
Het dief- en duithuisje is in gebruik genomen en wordt thans ingericht.
De heer A.M. de Boer zal een brochure over het Slot samenstellen.
Door bestuursleden is hard gewerkt aan de inrichting van de
depotruimte aan de 's-Gravenweg 325, waar een begin is gemaakt met
het herstellen, schoonmaken en registreren van de historische
materialen van de vereniging. De medewerking van de heer G.1.Mulder
hieraan wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.
Door de vereniging is deelgenomen aan de Open Monumentendag op 9
september 1995.
Er is goed nieuws wat betreft de oudheidkamer in het Beijerinck-gemaal.
Met de verbouwing wordt gestart op 20 mei a.s.
2. MEDEDELINGEN
Bericht van verhindering tot bijwoning van de vergadering is ontvangen
van mevr. 1. van Berkel en de heren R. van Wijk, A.A.J.M.Thuis en
J.W.Bosch.
3. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
VAN 11 MEI 1995
Exemplaren van de notulen worden uitgedeeld en gelezen. Er zijn geen
opmerkingen en ze worden goedgekeurd.
4. JAARVERSLAG 1995
Dit wordt goedgekeurd.
5. RESULTATENREKENING OVER 1995
Deze wordt goedgekeurd.

6. BALANS 31.12.1995
Mevr. A.Swets vraagt waarom de PC en de vitrines niet op de balans
zijn geplaatst per 31 december 1994. De heer Elhorst antwoordt hierop
dat de reden hiervan is dat deze evenmin zijn opgenomen op de balans,
genoemd in de nieuwsbrief van april 1995. Het gaat hier om een
bestuursbeslissing.
Verder vraagt mevr. Swets naar de post debiteuren ad f.138,82 ten
name van de heer H.G.Gerritsen. Dit betreft een schuld van hem aan de
HVC.
Hierna wordt de balans goedgekeurd.
7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
In de nieuwsbrief van december 1995 is de verklaring van de
kascontrolecommissie opgenomen over de jaarstukken over 1994.
De vergadering geeft décharge aan de penningmeester.
Wat betreft de jaarstukken over 1995 deelt de voorzitter mede dat een
schrijven van mr. J.W.Bosch (niet aanwezig) is ontvangen, waarin hij
zijn goedkeuring geeft aan de jaarstukken over 1995. Hij maakt hierin
een aantal opmerkingen over de boekhouding.
Ook de heer R.P.F. de Groot heeft als 2e kascommissaris door
ondertekening van de verklaring van de kascontrolecommissie zijn
goedkeuring gegeven.
De kascontrolecommissie heeft geadviseerd met minder kasposten te
werken en ook een kleiner aantal bankrekeningen te hebben.
De heer Mulder merkt op dat het hem nog niet duidelijk is wat er met
het verslag van de heer Bosch moet gebeuren.
De vergadering geeft décharge aan de penningmeester over 1995.
8. BEGROTING 1996
De heer Gerritsen geeft een toelichting op de begroting 1996.
Er zijn voor 1996 nauwelijks kosten te verwachten voor het inrichten
van de oudheidkamer in het Beijerinck-gemaal.
Voor de uitgave van het jaarboek 1996 zijn eerder reserveringen
gemaakt ad f.8.000,00. De heer Mulder vraagt of deze reservering voor
het jaarboek niet anders aangewend kan worden. De heer Elhorst
antwoordt hierop dat daarvoor toestemming moet worden gegeven door
de Van Cappellenstichting, die de bijdrage heeft gegeven.
De heer De Groot geeft in overweging het jaarboek eens in de tien jaar
uit te geven in de vorm van bundeling van de nieuwsbrieven.
De voorzitter deelt mede dat het vorige jaar aan de heer C.Stubbe is
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verzocht het jaarboek 1995 samen te stellen. Hij werd echter ziek en
overleed op 13 april j.!. De HVC zoekt nu een opvolger voor het
samenstellen van het jaarboek.
De contributie voor 1996 hoeft niet te worden verhoogd aangezien de
reserves niet aangesproken behoeven te worden.
Hierna wordt de begroting voor 1996 vastgesteld.
9. VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Statutair zijn aan de beurt van aftreden de heren C. van Beusekom,
S.Elhorst en A.Huisman. Zij worden herkozen.
De zittende bestuursleden zijn de heren H.G.Gerritsen, P. van der Vaart
en T.Verkaik. Adviseurs zijn mevr. E.A.Obbes en de heren A.M. de
Boer en P.Brand.
De voorzitter stelt de functie van penningmeester aan de orde. In de
nieuwsbrief is een oproep gedaan voor deze functie. Er is nog geen
kandidaat.
1O.VERKIEZING LID KASCONTROLECOMMISSIE
Ter opvolging van mr.J.W.Bosch stelt mevr. N.B.Breedijk
Kortleve zich beschikbaar als lid van de kasconrolecommissie.
II.RONDVRAAG
De heer J. de Bruin bedankt de heren Elhorst en Gerritsen voor hun
aanwezigheid bij de uitreiking aan hem van de erepenning van de
gemeente Capelle aan den Usse!.
Voorts deelt hij mede dat hij een schilderij heeft gemaakt van de
Alexanderpolder, dat hij de HVC wil schenken. Het schilderij wordt met
dank aanvaard.
De heer Groenendijk deelt mee dat de Stichting Beijerinck-gemaal werkt
aan de uitnodiging voor een bijeenkomst ter gelegenheid van het begin
van de werkzaamheden in het gemaal 'de eerste slag' op 20 mei a.s.
De heer Gerritsen meldt een ledenwerving onder 118 mensen, die
destijds het boek "Capelle aan den Ussel - de geschiedenis" hebben
gekocht.
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Na de pauze was de vergadering eveneens toegankelijk voor niet-leden in
verband met de lezing van de historicus dr. J.W.Verkaik, die in december
1995 aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op het proefschrift "De
moord op Floris V". De lezing had als onderwerp:
CAPELLE AAN DEN USSEL IN DE TUD VAN GRAAF FLORIS V
Graaf Floris V was de zoon van Graaf Willem Il, die in 1247 als
twintigjarige tot koning van Duitsland ("Roomskoning") gekozen werd. In
1256 trok koning Willem met een leger op tegen de Westfriezen, die zich
niet aan zijn gezag wensten te onderwerpen. Bij Hoogwoud zakte hij
echter door het ijs en werd door een groepje boeren doQdgeslagen.
Slechts anderhalf jaar oud, werd Floris graaf van Holland en Zeeland. Het
regentschap was tot 1266 in handen van achtereenvolgens zijn oom, zijn
tante Aleid en de graaf van Gelre. Toen hij twaalf werd, in 1266, mocht
Floris zelf gaan regeren. In feite namen zijn edelen, zoals Gijsbrecht van
Amstel, in die eerste jaren de beslissingen.
Op zijn achttiende trok Floris, die de smadelijke dood van zijn vader wilde
wreken, vanuit Alkmaar door de moerassen op tegen de Westfriezen. Maar
de Hollandse ridders werden opgewacht, konden niet uit de voeten op het
provisorische dijkje van hooi en stro en sloegen op de vlucht. Tien jaar
later kwam Floris terug, nu over zee. Om zijn leven te redden verraadde
een oude man waar Floris' vader onder de haard van een boerderij
begraven lag. Natuurgeweld zou tenslotte de Westfriezen op de knieën
dwingen. Bij overstromingen in de winter van 1288-1289 kwam het hele
land onder water te staan, de Hollanders hoefden slechts van dorp tot dorp
te varen om het laatste verzet te breken.
In het buurland Utrecht regeerde een gekozen bisschop, Jan van Nassau,
die diep in de schulden zat en daarom in 1278 uit wanhoop inbrak in een
klooster waar de kruistochtgelden bewaard werden. Bijna alle parochies,
ook Capelle, hadden meebetaald aan een nieuwe kruistocht. Door dit
schandaal dreigde Jan van Nassau te worden afgezet. Floris hielp hem
voorlopig uit de nesten, daarbij vooral aan zijn eigen belangen denkend.
Edelen als heer Gijsbrecht van Amstel en heer Herman van Woerden
ontdekten dat Floris een krachtig heerser geworden was. Heer Gijsbrecht
zuchtte zelfs vijf jaar in een Zeeuwse kerker. Maar tenslotte kwam het tot
een verzoening. Gijsbrecht en Herman werden belangrijke raadslieden en
beloofden nooit meer iets tegen de graaf te ondernemen~ Gijsbrecht van
Amstel kreeg zowaar het nieuwste kasteel dat Floris had laten bouwen, het
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Muiderslot, in leen.
Uit het huwelijk, dat Floris in 1268 had gesloten met de Vlaamse
gravendochter Beatrijs, was door de hoge kindersterfte in 1281 nog slechts
één dochter in leven. In Westminster regelde de graaf de verloving van
deze dochter Margaretha met de Engelse troonopvolger Alfonso. Hij
verklaarde zich bereid de helft van zijn graafschap bij hun huwelijk aan
hen over te dragen, aangezien hij zo haar opvolging kon zekerstellen.
Edelen vonden het namelijk maar niets om door een vrouw geregeerd te
worden, wat was gebleken onder tante Aleid. Drie jaar later stierf Alfonso,
tien jaar oud. Maar Floris had toch nog een stamhouder gekregen, Jan, die
zou trouwen met een Engelse prinses en die daarom aan het Engelse hof
werd opgevoed. Een en ander maakte dat Floris in het begin van de jaren
negentig kans maakte de vrijgekomen Schotse troon te gaan bezetten. De
Haagse Ridderzaal werd gebouwd met Schots geld; een tegenkandidaat
kocht Floris af.
In 1294 brak oorlog uit tussen de grootmachten Engeland en Frankrijk, en
graaf Floris zegde koning Edward duizend krijgslieden toe, voor de strijd
tegen Filips de Schone van Frankrijk. De Engelse koning wilde zich·
verzekeren van de steun van de Roomskoning Adolf en zoveel mogelijk
andere bondgenoten. In Dordrecht, toen de voornaamste Hollandse haven,
werden in het bijzijn van Floris de onderhandelingen gevoerd. De
miljoenen zilveren munten, waarmee koning Adolf werd overgehaald,
waren veilig in Dordt. Ook de wolstapel werd, als beloning voor Floris, in
deze stad gevestigd. De Engelse wol, die door de oorlog niet langer naar
de grote Vlaamse steden, centra van textielnijverheid, of enig ander deel
van Filips' rijk vervoerd mocht worden, werd in konvooien naar één markt
gebracht. Zolang de oorlog duurde moesten de wolhandel aren het
zesvoudige van de normale exportbelasting betalen en leningen
verstrekken. Met al dat geld betaalden koninklijke agenten in Dordrecht de
Engelse bondgenoten op het vasteland.
AI die aktiviteit was natuurlijk heel voordelig voor de Hollandse economie.
Maar koning Edward kwam zijn beloften niet na. Toen ook de Brabantse
hertog Engels bondgenoot wilde worden - voor een prijs uiteraard 
verplaatsten de Engelsen de wolstapel en het kantoor voor de betalingen
naar Brabant. Dit maakte Floris gevoelig voor de aanbiedingen waarmee
hij op datzelfde moment door de Franse koning benaderd werd. In januari
1296 liep hij in Parijs over naar de tegenpartij.
De toestand zag er somber uit voor de Engelse koning, omdat het maar
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niet tot de gezamenlijke Engels-Duitse aanval op Frankrijk kwam. Had
eerst een opstand in Wales Edward thuisgehouden, nu werd ook Schotland
Frans bondgenoot. De Engelsen moesten eerst dit land onderwerpen
voordat Edward met een leger naar het Europese vasteland kon vertrekken.
Bovendien was het de vraag of de wolvloten Antwerpen nog wel konden
bereiken nu zowel Vlaanderen als Holland en Zeeland aan Franse kant
stonden. Ook de Brabantse edelman Jan van Cuyk, die met zijn hertog was
meegegaan naar het Engelse kamp, had alle reden om zich ongerust te
maken. Graaf Floris had koning Filips toegezegd juist deze heer Jan te
zullen bestrijden.
Het zou de Engelse zaak op het vasteland redden. Heer Jan van Cuyk zal
het brein zijn geweest achter het complot dat na het overlopen van Floris
naar de Fransen, tegen de Hollandse graaf werd gesmeed. Hij wist dat zijn
neef heer Gijsbrecht van Amstel en heer Herman van Woerden, ook al
waren zij met Floris verzoend, nog altijd oud zeer koesterden en dat meer
lieden bereid gevonden konden worden om mee te doen. Als zij nu eens de
graaf zouden afzetten en vervangen door zijn in Engeland levende zoon,
die jong genoeg was om in feite zijn omgeving te laten regeren? Werd de
graafschap op die manier in het Engelse kamp teruggevoerd, dan zou ook
de Vlaamse graaf te bewegen zijn het waagstuk van een Engels
bondgenootschap aan te gaan. Nadat de samenzweerders zich in Kamerijk
hadden verzekerd van de instemming van onder meer Engelse gezanten,
werd de nietsvermoedende graaf op 23 juni op een jachtpartij even buiten
Utrecht gevangengenomen en vastgezet op zijn eigen, door heer Gijsbrecht
van Amstel in leengehouden, Muiderslot. Het ging echter helemaal mis
met de poging de macht in het graafschap over te nemen toen het landvolk
begon samen te drommen rond het kasteel en er de 27ste besloten werd
met de, op zijn paard vastgebonden, graaf naar het bevriende buitenland te
vluchten. Een groep Gooiers versperde de weg, de gevangene raakte in
een sloot en Gerard van Velzen moet toen hebben besloten de graaf met
meer dan twintig zwaardhouwen af te maken, liever dan hem te laten
bevrijden.

Capelle aan den IJssel in de tijd van graaf Floris V
De naam Capelle duikt in de tijd van Floris voor het eerst op in het
randschrift van het zegelstempel van pastoor Dirk, vàè>r 1276. De naam
moet echter veel ouder zijn en stammen uit een tijd toen er nog zeer
weinig kerken en kapellen waren (omstreeks het jaar 1000).
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Ten tijde van graaf Floris (1266-1296) werd hier ook het eerste slot
gebouwd. Bepaalde details in de bouwwijze, de weergang rustend op
bogen en de traptoren op steunberen, zijn ook te vinden bij de Ridderzaal
van graaf Floris V en het daarachter gelegen paleis van Roomskoning
Willem 11 in Den Haag. Misschien brachten Vlaamse bouwmeesters deze
snufjes naar Holland, zoals de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant veel
van zijn werk voor graaf Floris en diens edelen maakte.
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Bouwheer van het in 1351 gesloopte kasteel in Capelle was heer Dirk
Traveys van Moordrecht. Deze was in 1285 en 1288 borg voor heer
Gijsbrecht van Amstel en heer Herman van Woerden bij hun verzoening
met de graaf. In een lijst van leenmannen van graaf Floris uit omstreeks
1282 komt hij voor als ambachtsheer tussen Kralingen en de Gouwe. Toen
Floris werd vermoord, was hij reeds overleden. In 1296 was zijn zoon Jan
van Moordrecht ambachtsheer van Moordrecht. Blijkbaar waren de
bezittingen van heer Dirk Traveys verdeeld tussen zijn zoons Jan van
Moordrecht, Hughe Vriese van der Mie (vermeld in 1302 en 1303) en
wellicht (zie hierna) heer Willem van Moordrecht. De zoon van Hughe
Vriese heette naar zijn groovader heer Traveys van der Mie. De bijzondere
voornaam Traveys, die elders amper voorkomt, is in Capelle nog lang in
gebruik gebleven. Uit het zegel van Dirk Traveys blijkt dat hij een
achtpuntige ster in zijn wapen voerde. Dit is nog altijd het gemeentewapen
van Moordrecht: een zwarte achtpuntige ster op een zilveren ondergrond.
De buren van Keten (het westelijke deel van Capelle, de naam leeft nog
voort in de Ketensedijk) bewaarden nog in 1436 zorgvuldig een oorkonde
d.d. 25 juli 1300. In dat stuk was sprake van een "polre" waarmee de
stormpolder bedoeld moet zijn, genoemd naar Storm heer Gilliszoon van
Vorscoten, die in de bronnen voorkomt in 1303 en die ook een achtpuntige
ster in zijn wapen voerde, maar in andere kleuren; verre familie wellicht.
Op 25 juli 1300 verklaarden pastoor Jacob van Gouda, Jan van Moordrecht
(de bovengenoemde ambachtsheer van Moordrecht) en ene "Adam van der
Nuwerkerck" dat, toen de polder bedijkt werd, "heer Willem van
Moerdrecht ridder" gezorgd had dat een deel onbedijkt bleef en dat "die
van Keeten sijne luyden die in sijn ambacht woenden" daar zoden mochten
blijven halen om hun dijken te onderhouden. Was die "heer Willem van
Moerdrecht ridder" de oudste zoon van heer Dirk Traveys? En kreeg hij
bij diens dood de rest van het ambacht (Capelle en Nieuwerkerk) plus het
kasteel, zoals C.Hoek veronderstelde in het Rotterdams Jaarboekje 1964?
In dat geval zou het ontstaan van twee afzonderlijke ambachten, de latere

gemeenten Capelle en Nieuwerkerk, raadselachtig blijven. De spreker wijst
op een andere mogelijkheid: heer Dirk Traveys had nog een zoon. Deze
"Adam van der Nuwerkerck" werd de eerste ambachtsheeer van
Nieuwerkerk, heer Willem ontving slechts het ambacht Capelle (inclusief
Keten) en het door zijn vader gebouwde kasteel.
De voorzitter dankt de heer Verkaik voor zijn lezing en overhandigt hem
een VVV-bon.

LEDENWERVING
DOOR DE ONTWIKKELINGEN ROND DE INGEBRUIKNAME VAN
HET TE VERBOUWEN KETELHUIS IN HET BEIJERINCK-GEMAAL,
IS HET VAN· GROOT BELANG ONS LEDENAANTAL UIT TE
BREIDEN. DE HUUR EN EXPLOITATIE VAN DE OUDHEIDKAMER
ZAL EEN FLINKE AANSLAG PLEGEN OP ONZE FINANCIEN.
DAAROM IS HET VOOR ONZE VERENIGING VAN HET GROOTSTE
BELANG VOOR EEN STEVIGE FINANCIELE BASIS TE ZORGEN,
HETGEEN ALLEEN MOGELIJK IS DOOR ONS LEDENTAL OP Z'N
MINST TE VERDUBBELEN.

,
~

DE KOSTEN VAN HET LIDMAATSCHAP ZIJN:
F. 25,00 PER JAAR VOOR LEDEN TOT 65 JAAR EN
F. 15,00 VOOR LEDEN VANAF 65 JAAR.
ALS IEDER LID IN ZIJN DIRECTE OMGEVING, DUS BIJ FAMILIE,
VRIENDEN EN KENNISSEN, EEN NIEUW LID WERFT, DAN
HEBBEN WIJ IN KORTE TIJD ONS DOEL BEREIKT.
NAMEN EN ADRESSEN VAN NIEUWE LEDEN KUNNEN WORDEN
OPGEGEVEN BIJ DE SECRETARIS, DE HEER H.G.GERRITSEN
TEL. 0 I0-4505981.
WIJ DANKEN U BIJ VOORBAAT!
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HET "DIEF- EN DUIFHUISJE" (1)
"Dit kleine rechthoekige gebouwtje werd in de zestiende eeuw gebouwd
als gevangenis van het Slot van Capelle. (...) Er konden twee
misdadigers in gevangen worden gehouden. Boven hun hoofden
huisden de duiven op een houten vliering. De vlieggaten werden in de
achtergevel aangebracht. Niet ver verwijderd van het gevangenhuisje
stond op een grasveld een galg om zware misdadigers op te kunnen
hangen."
Deze tekst staat in een herhaald verspreide ongedateerde Capelse folder
'Dief- en Duifhuis'. De tekst daarvan is beknopt. Opgenomen zijn twee
illustraties zonder bronvermelding. Het blijken een aquarel van Verheul
rond 1930 en een bouwkundige tekening van de Rotterdamse Dienst
Gemeentewerken te zijn.
Het verhaaltje wordt herhaaldelijk overgenomen, bijvoorbeeld voor Open
Monumentendagen in de HVC-Nieuwsbrief. In 1994 komt er in die
Nieuwsbrief de tekst "onlangs gerestaureerd" bij.
Anno 1996 richt de HVC de voormalige gevangenis permanent in als
expositieruimte en wordt er gestreefd naar vollediger informatie, ooit uit te
brengen in een publieksfolder over het hele Slot.
De korte voorbereidingstijd van deze nieuwsbrief laat nog weinig meer toe
dan het citeren van enkele eerdere scribenten. Dat geeft wel een beeld van
hoe men tegen het pandje aankeek. Voorlopig beperken we ons tot visies
uit de eigen 20e eeuw.

Deze foto van een klas schoolkinderen is uit de jaren dertig. De heer Teun
Verkaik heeft deze ter beschikking gesteld voor publicatie in de
Nieuwsbrief.
Onze bedoeling is op deze wijze onze leden op te roepen foto's van voor
de Tweede Wereldoorlog, die ze eventueel in hun bezit hebben, ter
beschikking te stellen voor publicatie. Het mogen klassefoto's zijn, zoals
deze,
maar ook foto's van trouwpartijen, vakantie-uitstapjes,
koninginnefeesten e.d. Kortom elke foto die een beeld geeft van het leven
in Capelle aan den IJssel voor de Tweede Wereldoorlog is van harte
welkom. U kunt bellen met de bestuursleden:
S.Elhorst
tel. 4505660
H.G.Gerritsen
4505981
T.Verkaik
4519552

Ruim 60 jaar geleden passeert de Rotterdamse architect J. Verheul Dzoon
Capelle. In 1933 schrijft hij in zijn boekje 'Oostelijk Rotterdam,
Kralingscheveer en Capelle aan den IJssel met de verdwenen en bestaande
merkwaardigheden aan Schieland's Hoogen Zeedijk' het volgende:
"Iets verder staat, midden in het bouwland, nog een ander klein
overblijfsel uit den goeden ouden tijd en wel een somber, hecht
gebouwtje, dat als gevangenis wordt aangeduid. (...) Het huisje wijst
op een bewaarplaats, het is zeer solide gebouwd, heeft weinig ramen,
die dan nog door ijzerwerk en zware luiken zijn afgesloten, en een
gemetselden toegang die van een zware eikenhouten deur is voorzien,
waarin zich een raampje bevindt dat met een ijzeren korfrooster is
beschermd. Voorzien van stevig verankerde tuitgevels en met een
dakje, afgedekt door roode pannen, maakt dit massieve oude gedoe
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wel den indruk geen buitenverblijf te zijn geweest, maar voor
ernstiger zaken gediend te hebben."
In deze beschrijving zal menigeen zich herkennen, zij het dat in de tijd dat
Verheul de gevangenis schilderde en op een kaart weergaf, de omgeving
van het pandje nog kaal was. Op de tuitgevel aan de voorkant geeft
Verheul een metalen topversiersel in de vorm van een dennenappel aan.
Later mist men dat ding. De naast de deur op de aquarel afgebeelde man is
wellicht Verheul zelf. Dat schilderen van zichzelf ter plekke deed hij meer!
De aquarel berust sinds 1948 op het Rotterdamse Gemeente-archief.
In 1943 verschijnt in de ANWB-serie 'In en om onze oude steden' ook een
deeltje over Rotterdam. De stedelingen kunnen niet meer naar het
buitenland en dus zijn regiotoertjes "in". De bezetter vindt "Germaanse
heemkunde" prima en voor zulke uitgaven is er geen papierschaarste (ook
het Rotterdamsch Jaarboekje bleef de gehele bezetting door verschijnen!)
Tocht 17 komt langs Capelle en men leest daar:
"Hier slaan we rechtsaf, gaan door het houten hek en wandelen langs
de Oudelaan. Het oude stenen huisje van het Slot, links, deed vroeger
als gevangenis dienst."
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Bezien we de mededelingen van de laatste 75 jaar "historiografisch", dan
valt op dat er eerst alleen van een gevangenis wordt gesproken en dat de
duivenhuisvesting daar later bij komt (en spoort met de vlieggaten!)
Vervolgens wordt bouw in de 16e eeuw - en dus eerder dan de bouw van
het laatste Slot - geponeerd. Tenslotte volgt de conclusie dat het pandje het
oudste gebouw van Capelle is. Het is boeiend om naar meer bronnen te
speuren. Tips zijn daarbij welkom.
Adri den Boer (0180-314870)

Na de bevrijding trekken er meer mensen dan ooit naar het buitenland. De
tijd verstrijkt en Capelle wordt een forensengemeente. In 'Capelle aan den
Ussel, metamorfose van dijkdorp tot stad' (1966) schrijft H.J.Stuvel over
het slot:
"Nu resten alleen nog het koetshuis, de gracht met de funderingen van
de hoektorens, en het gevangenhuisje annex duiventoren. "
Dit lijkt het eerste gebruik van het overspannen woord "duiventoren" .
Wat later is het koetshuis verdwenen, maar in 1982 zegt ook H. ten Boom
in zijn inleiding op de Capelse archiefinventaris:
"'gevangenhuis' (ook wel duiventoren genoemd) staat er nog."Op een
nog onbekend moment verschijnt dan de term 'Dief- en Duifuuisje'.
In 1994 komt er een brochure 'Kijken naar kunst en cultuur in Capelle aan
den Ussel'. De beschrijving van PanPoelgeest en Asel Olyrhook van het
'dief- en duivenhuisje/gevangenhuisje' start met de zinnen:
"V staat nu voor het oudste gebouwtje van Capelle aan den IJssel. Het
werd gebouwd in de zestiende eeuwen het behoorde toe aan de
bewoners van het Slot."

Tekening van stal en koetshuis van het verdwenen Slot van Capelle aan
den IJssel, overgenomen uit het boek van de architect D. Verheul Dzoon:
"Oostelijk Rotterdam Kralingscheveer en Capelle aan den Ussel"
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"DE EERSTE SLAG" IN BEIJERINCK-GEMAAL
Op uitnodiging van de Stichting Beijerinck-gemaal woonden wij op 20 mei
j.l. een bijeenkomst bij in het gemaal.
Onder de titel "de eerste slag" werd door de voorzitter van de stichting, de
heer Goudriaan, bekend gemaakt dat binnenkort zal worden begonnen met
de verbouwing van het voormalige ketelhuis.
De heer Groenendijk betaalde in zijn functie van penningmeester van de
stichting aan een vertegenwoordiger van Schieland, de vorige eigenaar van
het gemaal, één gulden zijnde de nog te betalen schuld.
Als symbolische handeling werd door de wethouders Doodkorte en Van
Wijngaarden een stenen spaarvarken stukgeslagen. Door de heer
Doodkorte werd daarna namens de gemeente een ingelijste gemalenkaart
aan de stichting aangeboden.
Aan het slot sprak de heer Elhorst, voorzitter van de HVC, de aanwezigen
toe. Hij memoreerde dat in de bijna tien jaar dat de Historische Vereniging
bestaat, de naam J.A.Beijerinck-gemaal herhaaldelijk op de.agenda van de
bestuursvergaderingen voorkwam. In de afgelopen jaren is een goede
relatie tussen de besturen opgebouwd en in de uitnodiging voor deze
bijeenkomst werd de HVC dan ook als toekomstige huurder van het
verbouwde ketelhuis genoemd om dit in te richten als oudheidkamer.
Met een hapje en een drankje werd de bijeenkomst gesloten.

UITBREIDING BESTUUR
Op de laatste bestuursvergadering is bekendgemaakt dat mevouw A.Swets
met ingang van 1 september a.s. het penningmeesterschap zal overnemen
van de heer H. G. Gerritsen.
Wij danken de heer Gerritsen voor de verrichte werkzaamheden en
vertrouwen op een goede samenwerking met mevr.Swets..
Tot ons genoegen kunnen wij tevens uitbreiding van het aantal adviseurs
melden. Dr.J.W.Verkaik, de auteur van het boek "De Moord op Floris
V", heeft toegezegd als adviseur van onze vereniging toe te treden. Ook
hier vertrouwen wij op een goede samenwerking.

LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN ADVISEURS
Onderstaand geven wij U een opgave van bestuursleden en adviseurs.
Bestuursleden:
S.Elhorst
H.G.Gerritsen
Mevr. A.Swets
P. van der Vaart
T.Verkaik
C. van Beusekom
A.Huisman
Adviseurs:
Mevr. E.A.Obbes
A.M. den Boer
P.Brand
J.W.Verkaik

voorzitter
tel.
secretaris
penningmeester
2e penningmeester
depothouder
lid
lid

010-4505660
010-4505981
010-4506883
010-4506650
010-4519552
010-4422440
010-4506186

tel.

010-4513348
0180-314870
010-4513348
010-4505396
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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
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