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LEDENVERGADERING 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot bijwoning van de jaarlijkse
 
ledenvergadering die zal worden gehouden op woensdag 19 april 2000
 
in het Historisch Museum dat is gevestigd in het J.A.Beijerinckgemaal,
 
Bermweg 13 te Capelle aan den IJssel.
 
De ledenvergadering begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Na
 
de daarop volgende pauze is de vergadering openbaar.
 

PROGRAMMA
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Goedkeuring van de notulen van de ledenvergadering van 19 mei
 
1999. Deze notulen kunt u vinden in de Nieuwsbrief van juli 1999.
 

4. Jaarverslag 1999 
5. Balans en resultatenrekening 1999 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Goedkeuring balans en resultatenrekening 
8. Begroting 2001 
9. Verkiezing bestuursleden
 

Statutair zijn aan de beurt van aftreden de heren C. van
 
Beusekom en S.Elhorst. Als nieuwe bestuursleden worden
 
voorgesteld de heren R. van Boven, C. van Maanen en
 
P.J.C.Weyling.
 

De heer C. van Beusekom stelt zich herkiesbaar en de heer
 
S.Elhorst stelt zich herkiesbaar tot een nieuwe voorzitter is
 
benoemd.
 

10. Verkiezing lid kascontrolecommissie 
Aan de beurt van aftreden is de heer A. de Bruin. 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

Na de pauze zal om ± 21.00 uur de heer P.J.C.Weyling dia's van 
Capelle aan den IJssel vertonen en deze toelichten. 
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Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 

Balans per 31.12.1999 

Bezittingen 19981 1999 Schulden 19981 1999 
=======================T========== =========================1========== 
Girorekening 3.641,64 221,04 Eigen vermogen 18.441,41 15.912,67 
Girorenterek. 1.244,03 389,40 Inv. oude pand. 500'001 500,00 
ABN-AMROriant 28.105,48 25.026,52 Voorz.jaarboek 8.000,00 8.000,00 
Kas 255,57 7,67 Res.inr. Museum 8.179,34 6.179,34 
Vitrines 3.057,50 2.457,50 Kruisposten 1.959,97 
Computer 500'001 500,00
Voorr. boeken 276,50 208,80 
Kruisposten 1.781,08 

Totaal	 ~;~~~~~;~ =~~~~~~~~~ ~;~~~~~;~I=~~~~~~~~~ 

Resultatenrekening per 31.12.1999 

Uitgaven	 I Inkomsten 
==================================-r'==================================== 
Cursussen 582,40 Contributie 4.865,00 
Afschrijving vitrines 600,00lsubsidie gemeente 20.500,00 
Dief- en Duifhuis 951,17lontvangen rente 1.075,77 
Depot 's-Gravenweg 9.143,29 Gem. subs. vrijwilligers 2.300,00 
Historisch Museum 2.125,15 Giften 2.230,50 
Huur 8.000,001'Gem.verg .Monumentendag 1.117,88 
Onkosten vrijwilligers 3.164,45 Verkoop boeken 203,50 
Nieuwsbrieven 1.540,43 
Bestuursk./kantoorart. 771,17 
Aankoop hist. mat./boek. 49,90 
Organisatiekosten 748,56 
Vakbladen/Lidmaatschap. 844,88 
Verzekeringen 348,99 
Telefoon 748,62 
Gas/Elektra 3:764,64 
Kosten alarm 895,35 
Consumpties 464,60 
Onk. Monumentendag 1.635,80 
Inkoop boeken 374,291 Verlies 4.461,04 

Totaal	 36.753,69 36.753,69 

Toelichting bij de balans: 

Kruisposten :	 voorschot hr. Verkaik fl. 100,00 
voorschot hr. van Beusekom 100,00 
teveel betaald aan Eneco over 1999 1.157,20 
betaald alarmbijdrage voor 2000 939,40+ 

============	 2.296,60 
nog te betalen drukkosten Nieuwsbrief dec. 355,52 

prive voorschot 160,00+ 
515,52

491.	 over fI. 1.781,08 

Toelichting bij de resultatenrekening: 

Depot 's Gravenweg: het depot is dit jaar verbouwd en geisoleerd zodat 
het voldoet aan de eisen van de Federatie van Musea 

Nieuwsbrieven: De verzending is dit jaar drie maal gesponsord door de 
heer R.P.F. de Groot. 

Telefoon: het alarm werkt via de telefoonlijn. 

Consumpties: gebruikt bij vergaderingen, jaarvergadering, Monumentendag, 
opening tentoonstelling enz. 

Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 

Begroting voor 2001 

::~~:=;~~========================l=~~~~~~~~========================== 
Contributie 4.700,- Nieuwsbrieven 1.800,-
Subsidie gemeente 
Rente 

21.300,-
1.000,-

Bestuurskosten 
Huur Historisch Museum 

1.000,-
8.000,-

Giften 1.000,- Gas/electra Depot en 
Gemeente stim.vrijw. 2.200,- Historisch Museum 

Organisatie en lidm.sch 
5.000,-
1.500,-

Verzekeringen 500,-
Onk. Dief en Duifhuis 1.000,--
Onk. Depot 3.0DO,--
Onk. Hist. Museum 5.000,-
Alarm/ Telefoon 1.800,-
Onkosten vrijwilligers 2.500,-

Verlies-saldo 1.900,-
Consumpties 
Monumentendag 

500,-
500,-

Totaal 32.100,- 32.100,-
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DE HVC IN HET JAAR 1999 

Tot eind maart was in het Historisch museum de tentoonstelJing "2000 
jaar droge voeten langs de Hollandsche IJssel" nog te bezichtigen, die 
in het kader van het projekt "Een schoner en mooier Hollandsche(r) 
IJssel" was georganiseerd. 

Door werkzaamheden aan het dak van het gemaal waren wij 
genoodzaakt het museum daarna enige tijd te sluiten, maar op 29 mei 
kon door het gemeenteraadslid Gé Derksen de nieuwe tentoonstelling 
"Capelle in de 20e eeuw" worden geopend. Deze tentoonstelling werd 
goed bezocht, o.m. door verschillende groepen van het basisonderwijs. 

Op zaterdag 11 september organiseerde de HVC de Open 
Monumentendag. Het onderwerp was dit jaar "Monumentaal Groen". 
Behalve een fototentoonstelling, was er een fietstocht langs het 
bomenbezit van Capelle, die was samengesteld door de gemeente. In 
samenwerking met de afdeling Welzijn van de gemeente werden 
bejaarde inwoners in de gelegenheid gesteld een bustocht langs het 
groen te maken en een bezoek te brengen aan het museum. Ruim 400 
mensen maakten hiervan gebruik. 

Het museum is iedere zaterdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Er 
zijn steeds twee mensen aanwezig voor het geven van een toelichting. 
Op aanvraag worden rondleidingen georganiseerd, waarvan druk 
gebruik wordt gemaakt. De toegang is gratis. 

In het Dief- en Duifhuis werd op 3 april de tentoonstelling "de Oude 
Spoorlijn Rotterdam-Gouda" geopend door wethouder T.Oster. Er was 
veel belangstelling voor het gebodene. Op 19 april lag het aantal 
bezoekers boven de 200, toen het museum een extra dag was geopend 
in verband met het Museumweekend. 

Op 3 juli opende de acteur Luc Lutz in het Dief- en Duifhuis een 
expositie, die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
muziekvereniging E.M.M. (Eendracht maakt Macht) was ingericht. 
Ook voor deze tentoonstelJing was veel belangstelling. 

Het museum is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 
13.00 tot 16.00 uur. Ook hier zijn steeds twee vrijwilJigers aanwezig 
voor het geven van een toelichting. De toegang is gratis. 

In de wintermaanden is het Dief· en Duifhuis gesloten in verband 
met mogelijke schade aan de voorwerpen en foto's als gevolg van kou 
en vocht. 

In de derde lokatie van de HVC in de boerderij 's-Gravenweg 325 is 
het afgelopen jaar door vrijwilligers hard gewerkt aan de verbouwing 

van het depot. In het kader van de cursus "Afgestoft en Ingeboekt" 
onder begeleiding van de Vereniging Erfgoed Zuid-Holland is het depot 
ingericht. Op zaterdag 11 december opende wethouder J.Tammel 
onder grote belangstelling het nieuwe depot. 

In het depot wordt door een aantal vrijwilligers wekelijks gewerkt 
aan het herstellen en conserveren van de in het bezit van de HVC 
zijnde historische voorwerpen. In een gedeelte van het Historisch 
Museum worden documenten en foto's bewaard, die eveneens door 
vrijwilligers worden geregistreerd. 

Op 19 mei werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In het 
openbare gedeelte na de pauze hield de heer C.J. de Koning een lezing 
met als titel "Autobusdienst Van Gog Rotterdam-Gouda 1922-1967." 
Over dit onderwerp werd door hem een boek geschreven met dezelfde 
titel. 

Per kwartaal wordt door de HVC een nieuwsbrief aan de ruim 200 
leden verzonden met verenigingsnieuws en artikelen over de historie 
van Capelle. Bovendien worden boekjes samengesteld die betrekking 
hebben op de tentoonstellingen, die gratis voor de bezoekers 
beschikbaar zijn. Op deze wijze komt een beschrijving van de Capelse 
geschiedenis tot stand. 
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BELEIDSPLAN COLLECTIE EN VERZAMELING 

De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel werd in 1987 
opgericht en begon met een goedwillend bestuur en een aantal positief 
ingestelde leden, maar zonder enig bezit. 

Door de gemeente Capelle aan den IJssel werd de vereniging de 
beschikking gegeven over de zolder van de historische boerderij 's
Gravenweg 325 en allengs werd vanuit de - vooral Capelse - bevolking 
oud materiaal van al dan niet historisch belang aangeboden, dat steeds 
met graagte werd geaccepteerd. Dit leidde tot een grote diversiteit van 
objecten, maar ook al spoedig tot ruimtegebrek in het depot. De 
gemeente Capelle was (en is) de vereniging goed gezind en stond 
uitbreiding van de opslagruimte toe die echter wel zijn beperkingen 
kent. Zonder aanpassing van het tot nu toe gevoerde "beleid" om alles 
te accepteren dat wordt aangeboden, zal ook het vergrote depot echter 
op vrij korte termijn te klein blijken te zijn. 

Met het beschikbaar komen van expositieruimte in het 
Beijerinckgemaal werd het noodzakelijk de aanvankelijk 
amateuristische opzet van de vereniging om te buigen. De vereniging 
werd lid van de Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en de 
Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten. Door 
vrijwilligers uit de vereniging werden diverse cursussen gevolgd en de 
HVC kreeg professionele begeleiding van de Federatie van Musea in 
Zuid-Holland. 

Een belangrijk advies was het depot op orde te brengen door in de 
boerderij een geïsoleerde 'binnenschil' aan te brengen. Hierdoor 
kunnen de temperatuur en relatieve vochtigheid beter worden 
beheerst, twee uiterst belangrijke voorwaarden voor conservering van 
ons bezit. Aan dit advies is inmiddels gevolg gegeven en het depot 
voldoet thans aan de gestelde eisen, hoewel er nog wel wensen zijn 
overgebleven. 

Een ander belangrijk advies was een verzamelbeleid uit te stippelen 
en niet alles, 'rijp en groen', maar te verzamelen en te bewaren. Het 
bestuur heeft daarom de volgende richtlijnen aangegeven inzake het 
"Beleidsplan collectie en verzameling van de HVC'. 

1) De Vereniging verzamelt documenten, foto's, kleding, materialen 
en/of (gebruiks)goederen van typisch streekgebonden beroepen of 
ambachten, bij voorkeur uit Capelle aan den IJssel. 

2) De Vereniging zal slechts zaken in de collectie opnemen die vijftig 
jaar of ouder zijn. Van dit principe wordt alleen afgeweken indien 
het zaken betreft die thans niet meer regulier verkrijgbaar zijn, 
maar kenmerkend waren voor de tijd waarin zij gebruikt werden. 
Te denken valt aan bijzondere materialen zoals bakeliet, asbest, 
mica, of aan gereedschappen / gebruiksvoorwerpen die typisch 
waren voor een bepaalde periode, maar inmiddels niet meer worden 
gebruikt en zijn vervangen door meer moderne zaken. 

3) Het bestuur heeft een beoordelingscommissie (B.C.) aangesteld om 
te bezien welke stukken van de verzameling van de vereniging deel ~ kunnen uitmaken. Deze commissie bestaat uit minimaal twee 
personen, namelijk de depothouder en/of de plaatsvervangend ~ 
depothouder, eventueel aangevuld met één der vrijwilligers uit het 
depot. 

4) Bij verkrijging van nieuwe stukken zal door de RC. steeds worden 
beoordeeld of het verkregene aan de onder 1) gestelde criteria 
voldoet. 
Is een identiek exemplaar reeds in het bezit van de Vereniging, dan 
bepaalt de B.C. of het geschenk wordt aanvaard en zo ja, of dit 
eventueel in de plaats wordt gesteld van het reeds in haar bezit 
zijnde stuk. Wanneer dit bij verkrijging was bepaald, dan zal het 
vervangen artikel zo mogelijk aan de schenker worden teruggeven. 
Anders wordt het object met gelijkgezinde verenigingen geruild of 
verkocht of op een andere door de B.C. te bepalen wijze van de 
hand gedaan. 

5) De B.C. bepaalt welke van de inmiddels verzamelde objecten niet 
(meer) in de collectie passen. Deze zullen in dat geval worden 
afgestoten conform het bepaalde in 4. Hetzelfde geldt voor thans in 
het bezit van de Vereniging zijnde stukken die in een zodanig 

[	 slechte staat zijn dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
nooit zullen worden tentoongesteld. ,l 6)	 De depothouder zal leiding geven aan de inventarisatie en 
registratie van de (reeds) in het bezit van de Vereniging zijnde 
zaken. 

Het bovenstaande 'Beleidsplan Collectie en Verzameling HVC' is 
opgesteld door de heer G.J.Mulder, als vrijwilliger werkzaam in het 
depot. Het bestuur is hiermede accoord gegaan in zijn vergadering van 
8 februari 2000. 
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EXPOSITIES IN 2000 

HISTORISCH MUSEUM
 
De expositie "Capelle & de Ussel" is tot eind april te bezichtigen.
 
Er wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van de Hollandsche
 
Ussel en zijn omgeving.
 

Op 6 mei wordt de expositie "Zij gingen naar de Oost" geopend over 
de gebeurtenissen in het voormalige Nederlands Oost-Indië in de 
periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 

Dit jaar is het 12S jaar geleden dat de Alexanderpolder werd 
drooggemalen. In samenwerking met de Stichting tot behoud van het 
J .A.Beijerinckgemaal zal vanaf september in het Museum, het Gemaal 
en het Dief- en Duifhuis aan deze gebeurtenis en hetgeen daarop 
volgde, uitvoerig aandacht worden besteed. 

DIEF- EN DUIFHUIS
 
Op 1 april is de tentoonstelling "de Wandelmarsen van de jaren 'SO"
 
geopend door de heer Rien Jongeneel, oud-bestuurslid van de W.S.V.
 
"Prins Alexander". In het begeleidende boekje kunt u nagenieten van
 
de prestaties van de stoere wandelaars, onder wie menige oma en opa
 
van de huidige generatie.
 

Het Historisch Museum is iedere zaterdag geopend van 13.00 tot 16.00
 
uur en het Dief- en Duifhuis iedere eerste zaterdag van de maand van
 
13.00 tot 16.00 uur. In verband met het landelijke Museumweekend 
zijn beide musea op zaterdag IS april voor het publiek geopend van 
10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. 

Uit de Nieuwsbrief van de Stichting Beijerinckgemaal van 21 december 
1999 namen wij het volgende artikel over. 

EDUCATIEF PROJECT . 

Naast behoud en herstel van het gemaal is de derde belangrijke 
doelstelling van de Stichting Beijerinckgemaal het verzorgen van 
educatie op het gebied van de waterhuishouding in het algemeen en de 
Polder Prins Alexander in het bijzonder. Vanuit die doelstelling heeft 
de Stichtng Beijerinckgemaal een ambitieus plan opgezet. Het project 
dat in het kader van het l2S-jarig bestaan van de polder wordt opgezet 
kent 4 pijlers: 

EEN BOEK OVER DE l2S-JARIGE POLDER PRINS 
ALEXANDER 
In het kader van het l2S-jarig bestaan van de polder komt er een 
leesbaar boekje over de poldergeschiedenis. In de meeste 
Europese aardrijkskundeboekjes wordt onze polder de laagste 
polder van Europa genoemd. Redenen genoeg om daarover te 
schrijven. 
Voor het schrijven van dit boek is nader onderzoek nodig uit o.a. het 
archief van het voormalig polderbestuur dat is ondergebracht bij het 
archief van het Hoogheemraadschap van Schieland. 

EEN ONTVANGSTRUIMTE/EDUCATIEF CENTRUM 
We hopen volgend jaar de oude schuur achter op het terrein van het 
J.A.Beijerinckgemaal te verbouwen/herstellen zodat daarin een 
ontvangstruimte/cq educatief centrum ontstaat. Hierdoor wordt het 
mogelijk groepen eerst te ontvangen, voor te lichten en te instrueren 
voordat de machinekamer en het Historisch Museum bezocht worden. 
We denken aan een oplossing waar zowel een aannemer als 
vrijwilligers een rol in zullen spelen. 

ONTWIKKELEN VAN EDUCATIEF PRACTICUM 
Het ontwikkelen van een educatief practicum is vooral nodig om 
jeugdige bezoekers niet passief te laten luisteren maar vooral 
dingen actief te laten ontdekken, bijvoorbeeld in ontdekhoeken. De 
kinderen zullen eerst in de ontvangstruimte worden ontvangen, een 
introductie zal volgen aan de hand van de minitentoonstelling. 

Vervolgens gaan de kinderen aan het werk, per groep roulerend in 
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het practicum. Aan het einde komen begeleiders en kinderen weer 
samen in het educatief centrum, de opdrachten worden kort besproken 
en er volgt bijvoorbeeld een diaklankbeeld als slot. 
In dit practicum zullen èn historische èn geografische elementen en niet 
als minst belangrijke, technische elementen een plaats moeten krijgen. 

Tevens zal de Stichting Beijerinckgemaal een instructie verzorgen 
aan alle vrijwilligers (van voornamelijk de HVC) die in de toekomst 
het educatieve practicum zullen uitvoeren. Deze instructie wordt in een 
draaiboek vastgelegd, zodat de informatie niet verloren gaat, maar 
overgedragen wordt. Het practicum zal jaarlijks worden bijgesteld en 
verfijnd, evaluatiemomenten tussen HVC en Stichting worden jaarlijks 
georganiseerd. 

BETROKKEN PARTIJEN 
In dit project zouden de volgende partijen een rol kunnen spelen. 
- Stichting Beijerinckgemaal als initiator en coördinator in nauwe 

samenwerking met de HVC die zelf meedenkt en doet in het
 
concretiseren van de plannen rond het educatief centrum en een
 
tentoonstelling over hetzelfde onderwerp.
 

- Het Hoogheemraadschap van Schieland die het gebruik van de 
schuur overdraagt aan de stichting en helpt bij het vervangen 
van het dak van de schuur. Bovendien heeft ook het 
Hoogheemraadschap van Schieland er belang bij dat de jeugd 
het een en ander over de polder verteld wordt. Wellicht kan er 
ondersteuning geboden worden door de PR-afdeling van Schieland. 
Verder zal er veel archief onderzoek moeten plaatsvinden. 

- De deelgemeente Prins Alexander en de gemeente Capelle aan 
den IJssel kunnen dit project financieel ondersteunen en 
wellicht ook een rol spelen in het verzamelen van informatie. 

- De HVC stelt vrijwilligers beschikbaar om het educatief 
practicum vorm te geven en in de gezamenlijke vergaderingen 
blijft het educatief gebeuren een terugkerend punt van 
bespreking en evaluatie. 

Het bedrijfsleven heeft in deze ook een belang: er is een schreeuwend 
tekort aan mensen die in de techniek willen werken. Daar een groot 
gedeelte van onze doelgroep (groepen 7 en 8 van de basisschool) nog 
een schoolkeus moet maken is het interessant voor het bedrijfsleven 
leerlingen de positieve kant van techniek te laten ervaren. 

Ambitieus is het plan wel. Of we alles gerealiseerd krijgen is de vraag. 

Een en ander vraagt veel overleg. We proberen alle partijen, die een 
rol kunnen spelen, te motiveren om mee te doen.... In ieder geval zijn 
de reacties van de betrokken instanties zo positief dat er voldoende 
reden is om door te gaan. We hopen het project in 2000 te realiseren. 

Mocht u van mening zijn dat u op enigerlei wijze kunt bijdragen aan 
het welslagen van dit project, neemt u dan gerust contact met ons op! 

Het J .A.Beijerinckgemaal 
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN ADVISEURS 

S.Elhorst voorzitter tel.	 4505660 
4505981H.G.Gerritsen secretaris 

Mevr. A.Swets penningmeester 4506883 
P. v.d. Vaart 2e penningmeester 4506650 
T.Verkaik depothouder 4519552 
C. van Beusekom	 beheerder 

Historisch Museum 4422440 
lid 4504845J. de Gier 

adviseur	 0180-314870A.M. den Boer 
P.J.C.Weylïng adviseur 4501219 
C. van Maanen	 adviseur 4581198 

2799451R.O. van Boven	 adviseur 

Opening van de tentoonstelling "De Wandelmarsen van de jaren '50" 
door de heer Rien Jongeneel 

ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN VAN DE MUSEA 

Het Historisch Museum is gevestigd in het gemaal Jan Anne Beijerinck 
aan de Bermweg 13 (bij metrostation Schenkel) te Capelle aan den 
IJssel. Telefoon: 4500080. 
Het museum is iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur voor het 
publiek geopend. Op verzoek kUImen groepen worden rondgeleid. 
Hiervoor s.v.p. contact opnemen met de heer C. van Beusekomm 
beheerder van het museum.Telefoon: 4422440. 

Het Dief- en Duifhuis is gevestigd aan de Rozenburcht (wijk 
Middelwatering) te Capelle aan den IJssel. 
Het is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. In de wintermaanden is het museum gesloten in verband 
met het ontstaan van eventuele schade als gevolg van vocht en kou. 
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HISTORISCHE VERENIGING 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

AANMELDINGSFORMULIER 

Hierbij geef ik mij op als lid/vrijwilliger 

Naam hr/mevr.* . 

Geb.datum 

Adres 

Postcode en plaats . 

De contributie van f.25,00 / f.15,00* zal door mij betaald worden met 
de acceptgirobetaalkaart, die mij wordt toegezonden. 

Handtekening 

Ik wil graag meer informatie hebben over de werkgroepen van de 
HVC ja / nee* 

Dit formulier toezenden aan de secretaris H.G.Gerritsen, Alkenoord 
126, 2903 XE Capelle aan den IJssel 

Heeft u vragen, neem dan contact op met 
S.Elhorst, voorzitter tel.4505660 of 
H.G.Gerritsen, secretaris te+ .4505981 

* = doorstrepen wat niet van toepassing is 
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