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VERSLAG LEDENVERGADERING 
gehouden op 24 april 1997 in het EHBO-gebouw aan de Bermweg 77 

Volgens de presentielijst aanwezig 24 leden. 

1.	 OPENING 
De voorzi[[er opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
In het jaarverslag 1996 is te lezen dat een aantal bestuursleden en 
vrijwilligers enkele uren per week werken in de depötruimte aan de 's
Gravenweg 325 aan het sorteren, repareren en registreren van 
voorwerpen en papieren. 
De HVC heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten betreffende 
het gebruik van deze zolderruimte. 

In het dief- en duifhuis is een driemaandelijkse expositie ingericht, die 
iedere eerste zaterdag van de maand is opengesteld voor publiek. De 
belangstelling hiervoor is boven verwachting groot. 

De Stichting Beijerinck-gemaal maakt goede vorderingen met de 
voorbereidingen tot verbouwing van het ketelhuis. Het streven is dat het 
hierin te vestigen historisch museum van de HVC in het najaar van 
1997 kan worden geopend. 
Van de Van Cappellen-stichting heeft de HVC een bijdrage van 
f.47.000,OO ontvangen voor de inrichting van het museum. Voor de 
kosten van huisvesting is bij de gemeente Capelle aan den IJssel een 
subsidieverzoek ingediend. 
De HVC zal grote aandacht schenken aan publiciteit voor het historisch 
museum. 

Op de Open Monumentendag 1997 komt het thema "school als
 
monument, monument als school" aan de orde.
 

De voorzitter dankt de heer R.P.F. de Groot voor het verzenden van de
 
nieuwsbrieven.
 
De HVC heeft thans ± 170 leden; er zijn er meer nodig, evenals
 
medewerkers.
 

2.	 MEDEDELINGEN 
In de zaal is een tekening van het Beijerinck-gemaal neergelegd met de 
indeling van de ruimten. 

Verder is documentatiemateriaal aanwezig. 

3.	 NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 25 APRIL 1997 
De notulen worden goedgekeurd. 

4.	 JAARVERSLAG 1996 
Dit wordt goedgekeurd. 

5.	 JAARREKENING 1996 
Deze wordt goedgekeurd. 

6.	 VERSLAG KASCONTROLEDOMMISSIE 
Mevr. Breedijk leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor. 
De commissie keurt de jaarstukken over 1996 goed. De vergadering 
geeft décharge aan de penningmeester. 

7.	 JAARREKENING 1996 
De vergadering keurt de jaarrekening 1996 goed. 

8.	 BEGROTING 1998 
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting 1998, waarna de 
begroting wordt goedgekeurd. 

9.	 VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden H.G.Gerritsen, P. 
van der Vaart en T. Verkaik worden herkozen. 
Als nieuwe bestuursleden worden mevr. A.Swets en de heer J. de Gier 
gekozen; mevr. Swets in de functie van penningmeester. 
Zittende bestuursleden zijn de heren S.Elhorst, C. van Beusekom en 
A.Huisman. 
Adviseurs zijn de heren A.M. den Boer en J.W.Verkaik. 

10.	 VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
Ter opvolging van de heer R-P-F. de Groot stelt de heer R. van Wijk 
zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. De voorzitter 
dankt hem voor zijn bereidwilligheid. 

11.	 RONDVRAAG 
Mevr. Breedijk verzoekt de ledenvergadering, indien mogelijk in het 
vervolg in maart te houden. 

335 
334 



Dit verzoek zal in overweging worden genomen. 

12. De voorzitter het huishoudelijk deel van de vergadering. 

Na de pauze volgt een lezing van de heer M.L.M. van Ruiten van het 
Nationaal Schoolmuseum. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL IN
 
NEDERLAND
 
Lezing van de heer M.L.M. van Ruiten van het Nationaal Schoolmuseum.
 

In Nederland ontstonden in de Middeleeuwen de Roomskatholieke
 
kloosterscholen, o.a. in Utrecht en Dordrecht, die alleen voor jongens
 
toegankelijk waren. Ze kregen onderwijs in lezen en schrijven. De lessen
 
werden in het Latijn gegeven. De eerste leermiddelen waren de wastafel,
 
waarop in was werd geschreven, en de lei waarop met de stilo werd
 
geschreven.
 

Na de Hervorming in de 17e eeuw ontstond het volksonderwijs, aangezien
 
de Hervormde Kerk het belangrijk vond dat het volk werd onderwezen. De
 
meester moest de regels van de Dordtsche Synode onderschrijven. 50%
 
van de bevolking volgde toen onderwijs. In Frankrijk was dit slechts 10%.
 
Op sommige scholen werd ook rekenles gegeven. Lette een leerling niet
 
goed op, dan kreeg hij of zij een flinke klap met de plak.
 
In de 1ge eeuw werden de lijfstraffen afgeschaft.
 
Schilderijen van Jan Steen en Adriaan van Ostade beelden schoolklassen af
 
met de leerlingen gegroepeerd om de meester.
 
De meester verkocht, als aanvulling op het lesgeld, ganzenveren waarmee
 
werd geschreven.
 

In de 18e en 1ge eeuw stelde de overheid regels op en in 1806 werd de
 
eerste Onderwijswet aangenomen, mogelijk gemaakt door de Maatschappij
 
tot Nut van het Algemeen. Er ontstonden zaalscholen. In 1803 was per
 
kind niet meer dan 0,6 m2 ruimte beschikbaar; in een lokaal van 7 x 5
 
meter werd aan 60 leerlingen lesgegeven.
 
In 1780 werd met de eerste opleiding tot meester begonnen: de
 
Haarlemkweekschool.
 

Vanaf ±1800 werd het onderwijs vanaf één wand gegeven, waardoor de
 
leerlingen niet meer om de meester waren gegroepeerd. De meester moest
 
voor de klas staan.
 

Voor het leren lezen werd het ABC-leesplankje als spelmethode gebruikt
 
en de letterkast. In 1895 werd het leesplankje van Hoogeveen in gebruik
 
genomen en in 1910 kwam Aap-Noot-Mies in het onderwijs. Ook
 
verschenen toen de leesboekjes van Hoogeveen, Ligthart en Scheepstra.
 
In Nederlandsch-Indië had men een aangepaste leesmethode.
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In het midden van de 1ge eeuw werd met aardrijkekunde als schoolvak
 
begonnen. Schoolplaten werden gebruikt voor aanschouwelijk onderwijs.
 
Bekend geworden aijn de schoolplaten, gemaakt door de illustrator Jetzes.
 

In 1820 kreeg men door toedoen van ds. C.A. van Schagen in Capelle aan
 
den Ussel de mogelijkheid voor gratis onderwijs. De lessen werden op
 
zondag gegeven (zie het volgende artikel Schoolberigten). 80 personen
 
maakten hiervan gebruik.
 

In Moordrecht vestigde de heer Lalleman de aandacht op de kinderarbeid.
 
Als gevolg hiervan kwam ± 1870 het Kinderwetje van Van Houten tot
 
stand, waarbij de kinderarbeid aan banden werd gelegd.
 

In de 1ge eeuw werden schoolgebouwen neergezet en in 1870 kwamen er
 
schoolbanken. In 1921 werd besloten dat schoolbanken in 6 maten moesten
 
worden gemaakt en aan bepaalde eisen moesten voldoen. Daarna kwamen
 
er volgens een Rijksnorm tweezitsbanken, die zo geplaatst moesten worden
 
dat het daglicht van links het lokaal binnenviel. Men ging er hierbij vanuit
 
de meeste mensen rechtshandig zijn en de leerling zodoende geen last van
 
schaduw op het papier had.
 
In 1950 werd gekozen voor éénpersoonsbanken. Er werd gekozen voor
 
individualisering van het onderwijs: ieder kind moest zonodig apart les
 
krijgen.
 

In deze eeuw zijn verschillende vormen van onderwijs ontstaan, zoals
 
Montessori-, Jenaplan- en Daltononderwijs.
 
De ambachtsschool is uit het bedrijfsleven voortgekomen.
 

In 1929 kwam de NCRV als eerste omroep met schoolradio.
 

SCHOOLBERIGTEN 

Om aan de lezing een lokaal accent te geven, gaf de heer Van Ruiten ons 
enkele artikelen uit de "Schoolberigten" van de vorige eeuw, die wij graag 
aan U doorgeven. 

1809 
KAPELLEN OP DEN USSEL 
Door het beroep van Maurits de Haas naar Voorburg, is de post van 
openbaar Schoolonderwijzer alhier vacant. De Kerkeraad der Hervormde 
Gemeente is voornemens, den te beroepenen, als voorheen, ook met den 
post van Koster en Voorzanger te bekleeden. De tractementen bedragen 
f.260 jaarlijks; en de inkomsten, zoo uit de Tractementen als de 
Schoolgelden en Emolumenten voortvloeijende, mogen jaar door jaar ten 
minste op f.700 gerekend worden. Alle Schoolonderwijzers, die naar deze 
posten mogten begeerig zijn, mits eene Acte van Algemeene Toelating, 
vooral niet beneden den derden rang bezittende, worden verzocht zich met 
hunne getuigschriften en acten, hoe eerder hoe liever, bij den President 
van het Gemeente-bestuur en bij den Predikant dezer Plaats te vervoegen. 
De tijd van het te houdene Examen der Sollicitanten is nog niet bepaald, 
maar zal niet lang worden uitgesteld, dewijl men in de vervulling dezer 
belangrijke post zoo dra mogelijk wenscht te voorzien. 

1809 
KAPELLEN OP DEN USSEL, den 5. van Slagtmaand 
Nadat Zijne Excellentie de Minister van Eeredienst en Binnenlandsche 
Zaken, bij Dispositie van den 5. van Wijnmaand j.l., de voorheen gedane 
benoeming van HUBERT SCHIPPERS, tot Schoolonderwijzer alhier, 
verklaard heeft voor onwettig en niet gedaan: doch zulks geenszins uit 
hoofde van den daarbij benoemden persoon zelven, maar alleen omdat 
dezelve benoeming, tegen de duidelijke letter van Art.5 van het 
Huishoudelijk Schoolreglement voor het Departement Holland d.d. 5 
Maart 1807, is geschied in vereeniging met Collegien, welke daarvan bij 
hetzelve artikel worden uitgesloten; met aanschrijving aan het Gemeente
bestuur van Kapellen voornoemd, om, zonder eenig reguard te slaan op 
hetgeen geschied is, alsnu dadelijk over te gaan tot het wettig vervullen 
van den vacerenden Onderwijzerspost te hunner Plaatse; heeft hetzelve 
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Gemeentebestuur, uit het zevental geëxamineerde Sollicitanten (zie Bijdr. 
van Oogstmaand 1.1.) (hans wettig tot Schoolonderwijzer benoemd DIRK 
VERSCHOOR, Ondermeester in de Departementsschool te Delft, en 
voorzien van eene Acte van Algemeene Toelating van den tweeden rang. 
Indien HUBRECHT SCHIPPERS, gelijk hem nu door den Kerkeraad en 
de Kerkelijke Commissie is aangeraden, van de aanvaarding der posten 
van Koster, Voorlezer en Voorzanger in de Hervormde Gemeente afziet, 
zullen dezelve aan den beroepenen Onderwijzer opgedragen worden. 

1820 
BERIGT WEGENS DE ZONDAGSSCHOOL te KAPELLEN OP DEN 
USSEL 
Reeds voor (wee jaren is te Kapelle op den IJssel eene Zondagsschool 
opgerigt door den Heer C.A. VAN SCHAGEN, Predikant bij de 
Hervormde Gemeente aldaar. In dezelve wordt aan volwassenen, zonder 
onderscheid van Godsdienstige gezindheid, gratis onderwijs gegeven in de 
verschillende vakken van het lager onderwijs. Niet minder dan tachtig 
personen maak(en daarvan in den vorigen winter gebruik. 
Bij de examens, welke jaarlijks gehouden worden, en in de twee 
voorgaande jaren telkens op den 26. Julij plaats hadden, heeft men de 
meest voldoende vorderingen bespeurd, niet alleen in het leeren lezen, 
maar ook in de kennis der maatschappelijke deugden, welker betrachting 
onder de mindere volksklasse zoo zeer ontbreekt. 
De kosten dezer Zondagsschool worden bestreden uit de liefdegiften van 
eenige menschenvrienden, zoo der Gemeente Kapelle op den IJssel zelve, 
als van omliggende Gemeenten, en voorts uit de voordeelen der uitgave 
van vertalingen van boekjes bijzonderlijk ten dienste der Zondagsscholen 
in Engeland opgesteld, welke vertalingen de vruchten zijn der 
onvermoeide werkzaamheden van voormelden Heer C.H, VAN 
SCHAGEN, dewelke zoo voor zijne edele pogingen geen ander dan in de 
dankbare harten zijner leerlingen en in het zelfsgenoegen van wel te doen. 
Dit een en ander onder het oog Zijner Majesteit gebragt zijnde, heeft het 
Hoogstdenzelven goedgunstiglijk behaagd, om, bij Besluit van 21 
September 1819, Lett.Y, aan meergenoemden Heer C.A. VAN 
SCHAGEN, eene somme van een honderd en vijftig guldens uit 's Rijks 
kasse te verleenen, als een blijk van Zijner Majesteits hooge goedkeuring 
over zijne bemoeijingen ter vestiging en voortzetting eener Zondagsschool 
binnen zijne Gemeente. 

1823 
D. VERSCHOOR, Onderwijzer (e Capelle aan den IJssel, bij Rotterdam, 

verlangt met Mei aanstaande of eerder, eenen Ondermeester van den 
Hervormden Godsdienst, en voorzien van voldoende getuigschriften; 
bijzonder ook volkomen bekwaam tot het geven van een grondig onderwijs 
in de Fransche taal, en het zuiver en vlug spreken derzelve. Boven vrije 
inwoning en kost kan men nog op een zeer goed salaris rekenen: hetwelk 
bij bedrevenheid in de Stel- en Meetkunde, en bij bekwaamheid tot het 
waarnemen van den Kerkedienst nog zeer zal vermeerderd worden. Men 
vervoege zich met vrachtvrije brieven, doch liefst in persoon, voor of in 
het begin der maand April aanstaande bij bovengemelden. 

1829
 
KAPELLEN OP DEN IJSSEL
 '~ 
Na een langdurig lijden, is de waardige schoolonderwijzer dezer gemeente 
DIRK VERSCHOOR, in den bloei zijns levens bezweken. Dit is eenr smartelijk verlies, niet alleen voor zijne weduwe en kinderen, maar voor 
de geheele maatschappij in het algemeen, van welke hij een allernuttigst lid 
en edel sieraad was, en voor de talrijke schooljeugd, welker verstandige 
vriend hij zich betoonde. In de Bijdragen der volgende maand, hoopt men 
den tijd van het vergelijkend examen, ter vervulling dezer vacature, te 
kunnen bepalen. De school wordt inmiddels door twee bekwame 
ondermeesters waargenomen. 

1829 
KAPELLEN OP DEN DSSEL 
De post van openbaar schoolonderwijzer in deze Gemeente, door het 
overlijden van den verdienstelijken DIRK VERSCHOOR opengevallen, zal 
naar de wet vervuld worden. Schoolonderwijzers, met acte van den 
tweeden rang, worden uitgenoodigd, om hunnen sollicitatiën, met 
bijgevoegde acten en getuigschriften, de laatsten vooral wegens verstandig 
en geregeld onderwijs, aan den Heer Burgemeester in te zenden voor den 
30 Augustus aanstaande. 

't Men wenscht met dezen post dien van voorlezer en voorzanger enz. der 
Hervormde Kerk verbonden te houden, gelijk tot nu toe. De tractementen 

,.\ voor beide posten te zamen bedragen f.200. De bevolking der Gemeente 
bedraagt 1200 zielen. Het schoolhuis is zeer goed; er wordt een ruim 
schoolvertrek gesticht. Het aantal scholieren is doorgaans 120 tot 130; en 
de schoolgelden zijn, zoo lang er geen schoolfonds is ingevoerd, 
voordeelig genoeg geregeld. Het vergelijkend examen is bepaald op 
Vrijdag den 4 September eerstkomende, 's morgens ten 9 ure; 's daags te 
voren, Donderdag den 3 September, zullen de aspiranten gelegenheid 
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hebben, om in de Kerk blijken van hunnen bekwaamheid te geven voor de 
Kerkdienst. 

1829 
KAPELLEN OP DEN IJSSEL 
Den 4 en 5 September 1829 zijn vergelijkend geëxamineerd 34 
mededingers naar den vacanten post van hoofdonderwijzer alhier, waarvan 
het procesverbaal en de voordragt mede ingezonden zijn. 

1830 
KAPELLEN AAN DEN IJSSEL 
In gevolge autorisatie van Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
verleend bij dispositie van den 5 December 1829 Nr.167, is tot 
schoolonderwijzer alhier aangesteld PIETER POST, schoolonderwijzer van 
den tweeden rang, en laatst huisonderwijzer te Rotterdam, en heeft 
dezelve den 1 Januarij daaraanvolgende zijne dienst aanvaard. 

1857 
CAPPELLEN AAN DEN IJSSEL 
Door het eervol ontslag, verleend aan P.Post Pz., is de Openbare school 
alhier vacant geworden. In de provisionele waarneming is voorzien. 

1857 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Ter vervulling der vacerende en sinds 1 Mei 1857 waargenomen 
betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school worden sollicitanten 
verzocht zich, vààr 15 Maart aanstaande, met vrachtvrije brieven en met 
overlegging der vereischte stukken, aan te melden bij den Burgemeester 
dezer gemeente. 
In afwachting der aanstaande regeling waarborgt het Gemeentebestuur den 
aan te stellen onderwijzer een zuiver inkomen van minstens f.600. 
Het vergelijkend examen zal op den 9 en 10 April e.k. plaats hebben. 

1857 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Den 9 en 10 April j.l. had in: de Roode Leeuw, bij J.J. VAN LANGE, 
binnen deze gemeente, het vergelijkend examen plaats ter vervulling van 
de vacante betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school. 
Van de 49 sollicitanten, die zich hadden aangegeven, waren 38 
opgekomen, die allen op den eersten dag aan het examen deel namen, dat 
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over de vakken van het gewoon lager onderwijs liep. Ten gevolge van de 
uitkomsten van dien dag werd den volgenden het examen voortgezet met 
de acht hoogst aangeteekenden, die nu in de gelegenheid werden gesteld 
proeven te geven van hunne kennis van de levende talen en hunnen 
practische bekwaamheid in het geven van onderwijs, waartoe een 28tal 
kinderen tegenwoordig was. 
In overleg met den Schoolopziener werd nu door Burgemeester en 
Wethouders uit de zes hoogst aangeteekenden een zestal gevormd, hetwelk 
aan den Gemeenteraad tot het doen eener keuze zal worden aangeboden. 
Dit zestal bestond uit de Heeren H.LABAN, en J.WIJMA, 
hoofdonderwijzers te Nieuwendijk, gemeente Zuid-Beijerland, en te Ter 
Heijde, gemeente Monster, die elk 68 punten hadden verkregen en vier 
anderen met 58, 55, 54 4n 53 punten. 
De Schoolopziener werd bijgestaan door den Heer G.B.LALLEMAN, 
hoofdonderwijzer te Moordrecht. 

1857 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
De Gemeenteraad heeft in zijne vergadering van 22 April j.l., uit het op 
den 10 dier maand opgemaakte zestal, tot hoofdonderwijzer der Openbare 
school benoemd A.KEMPE, bezitter van den tweeden rang, die deze 
betrekking reeds gedurende bijna een jaar had waargenomen. 

NATIONAAL SCHOOLMUSEUM 
Mocht door het bovenstaande Uw belangstelling voor de geschiedenis van 
het onderwijs in Nederland zijn gewekt, dan adviseren wij U een bezoek 
aan het Nationaal Schoolmuseum, Nieuwe Markt la in Rotterdam. 

U treft hier o.a. een kloosterschool uit de middeleeuwen aan naast een 
rommelige dorpsschool uit de zeventiende eeuwen een klaslokaal uit 1910 
met gaslampen, kolenkachel en hoge schoolborden. Ook zijn er de 
prachtige schoolplaten van weleer te bezichtigen alsmede leesplankjes, 
griffeldozen, telramen en andere leermiddelen. Er worden regelmatig 
tentoonstellingen georganiseerd met zeer gevarieerde thema's uit de 
geschiedenis van het onderwijs, opvoeding en de wereld van het kind. 

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt f.3,50 voor volwassenen, voor 65-plussers en 
studenten f.2,50 en is voor kinderen tot 16 jaar en houders van een 
museumjaarkaart gratis. 
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VERBOUWING GEMAAL 

Op dinsdag 17 juni j.l. vond een vergadering plaats van 3 leden van ons
 
bestuur met het bestuur van de Stichting Beijerinck-gemaal en de heren
 
Van de Kooy en Van der El van het aannemingsbedrijf L. van
 
Wijngaarden.
 

Tijdens deze vergadering werd meegedeeld dat de verbouwing van het
 
ketelhuis voortvarend ter hand zal worden genomen en de vloer zou
 
worden gestort in de daaropvolgende week.
 
In verband met condensvorming wordt overwogen om, in plaats van
 
dubbel glas, voor de ramen verwijderbare opzetramen aan te brengen.
 
Voorts werd overeengekomen dat de HVC de verlichting in de
 
expositieruimte zal verzorgen.
 
De opleveringsdatum is door de aannemer vastgesteld op 31 juli a.s.
 

Gezien de noodzakelijke beveiliging van de ruimte en de historische
 
voorwerpen, wordt nagegaan welke wijze van beveiliging de juiste is.
 

N.B. De vloer van het ketelhuis is volgens plan op woensdag 25 juni door 
de aannemer gestort. 

Het storten van de vloer van het ketelhuis 

HET KLEINSTE MUSEUM 

De expositie "De rivier, de veren en de brug"is op de 3 zaterdagen in de 
maanden april, mei en juni door meer dan 100 mensen bezocht. De 
bezoekers reageerden vrijwel algemeen zeer positief op ons initiatief om in 
het eeuwenoude gebouwtje regelmatig stukjes Capelse geschiedenis te 
exposeren. 

Door de medewerldng van de heer Pleun Groeneveld hebben wij door 
middel van een aggregaat de ruimte kunnen verlichten, al moest hierbij 
zijn hulp weleens worden ingeroepen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor 
zijn bereidwilligheid om altijd voor ons klaar te staan. 
In de afgelopen maand nam onze penningmeester Anne Swets het initiatief 
om het verlichtingsprobleem op te lossen. Zij nam contact op met de 
Eneco en samen werd een oplossing gevonden. De Eneco plaatste een kast 
in de buurt van het Dief- en Duifhuis vanwaar wij thans via een kabel over 
electriciteit kunnen beschikken. Ballast Nedam schonk ons de kast die 
nodig was voor de aansluiting. Wij stellen de medewerldng van deze 
bedrijven zeer op prijs. 

Zaterdag 5 juli is de tentoonstelling "de rivier, de veren en de brug" voor 
de laatste keer te bezichtigen. Langs deze weg danken wij de mensen die 
ons de verschillende materialen, zoals kranten, foto's al of niet in 
bruikleen hebben afgestaan en hierdoor de expositie mede mogelijk 
maakten. 
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OPENBAAR VERVOER IN CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL IN HET VERLEDEN 

Het idee voor het onderwerp van onze vierde tentoonstelling in het Dief

en Duifhuis ontstond tijdens een gesprek met de heer De Koning tijdens
 
zijn bezoek aan de lopende tentoonstelling.
 
Hij bleek namelijk een prachtige verzameling plakboeken met knipsels,
 
foto's en ander materiaal over de busonderneming Van Gog te bezitten.
 

De werkgroep Dief- en Duifhuis, bestaande uit Anne Swets, Cees van
 
Beusekom en Jaap de Gier, heeft inmiddels met de heer De Koning een
 
keuze gemaakt uit het bestaande materiaal. Zij zullen in juli samen de
 
nieuwe expositie inrichten, waarna deze op 3 augustus
 
kan worden geopend.
 

Autobusonderneming Gebr. Van Gog
 
mON BOUTON, een voor die dagen zeer fraaie tourwagen.
 
Carosserie van Den Oudsten en Domburg.
 
Opname: rond 1930
 

foto afkomstig uit het gemeente-archief van de gemeente Capelle aan den
 
lissel
 

KLASSEFOTO'S 

De Open Monumentendag, die dit jaar op zaterdag 13 september wordt 
gehouden, heeft als thema "School als monument, monument als school". 
In verband met dit thema heeft de Historische Vereniging Capelle aan den 
lissel het voornemen een tentoonstelling te organiseren in de Capelse 
Muziekschool, Dorpsstraat 164. Aan de hand van oud schoolmateriaal en 
oude foto's zal een indruk worden gegeven van het schoolleven uit een 
voorbije tijd. De tentoonstelling kan worden bezichtigd op de Open 
Monumentendag. 
Hoewel de laatste tijd al wat oud schoolmateriaal is aangeboden, kan de 
HVC vooral nog klassefoto's van ± 20 jaar of langer geleden gebruiken. 
Ieder, die een dergelijke foto in bezit heeft en deze voor de tentoonstelling 
beschikbaar wil stellen, wordt verzocht contact op te nemen met Cees van 
Beusekorn, tel.4422440 of Jaap de Gier, tel.4504845 

:::::::::::::;:;:{::n::::::::::~:):::;::::Y::::{W!::::t:t:WY%'tiWWWMfW?:%%Wff.:4*WtH:r:wr,@'(@1t@i@: 
:-:::;:::::::/: 

11 

Openbare Lagere School 3 aan de Kanaalweg 
Eerste klas 1943 
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN ADVISEURS 

Bestuursleden: 
S.Elhorst 
voorzitter 
tel.4505660 
H. G. Gerritsen 
secretaris 
te1.4505981 
Mevr. A.Swets 
penningmeester 
te1.4506883 
P. van der Vaart 
2e penningmeester 
te1.4506650 
T.Verkaik 
depothouder 
te1.451552 
C. van Beusekom 
lid 
tel.4422440 
A.Huisman 
lid 
tel.4506186 
J. de Gier 
lid 
tel. 4504845 

Adviseurs: 
A.M. den Boer 
tel.0180-314870 
J.W.Verkaik 
te1.4505396 
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