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EEN NIEUWE JAS 
Dit HVC-nieuws verschijnt met ingang van de ISe jaargang in een nieuwe jas. 
Een nieuwe jas met elk kwartaal een andere omslagfoto. Waarom koop je een 
nieuwe jas? Gewoon, omdat je weer eens wat anders wilt. Daarom is ook de 
opmaak een beetje veranderd, daarnaast is ook de redactie nieuw en een andere 
belangrijke wijziging is dat de druk is verzorgd door AVW-Vakpers. Wij ho
pen dat u de nieuwe jas en de voering ervan kan waarderen. 

De redactie 

RADIODISTRIBUTIE IN CAPELLE 
VOOR, TIJDENS EN NA DE OORLOG 
Zo'n veertig jaar geleden deed in het merendeel van de Nederlandse gezinnen 
de televisie zijn intrede. We kunnen ons nu bijna niet meer voorstellen dat we 
niet rechtstreeks getuige zijn van de gebeurtenissen in de hele wereld. Of dat 
nu een ramp is, een oorlog, sportwedstrijd, koninklijk- huwelijk of begrafenis, 
wij kunnen er bij zijn. Rechtstreeks. We zitten zeg maar op de eerste rij. 
Na kranten en tijdschriften, als bron van informatie, kwam in de twintiger jaren 
van de vorige eeuw de radio. Onze blik op de wereld werd ruimer. Wie van de 
ouderen onder ons herinnert zich niet, naast de actuele onderwerpen, de live 
uitgezonden verslagen van sportwedstrijden en daarnaast het vermaak dat de 
radio ons in de vorm van muziekuitzendingen en hoorspelen bood. 
Men hoefde geen eigen radio te hebben, maar kon zich ook abonneren op de 
radiodistributie. Het voordeel van radiodistributie was dat men geen last had 
van atmosferische storingen. Een nadeel was dat alleen geluisterd kon worden 
naar wat via de distributie werd aangeboden. Zo was de radiodistributie tijdens 
de bezettingsjaren in Duitse handen met het gevolg dat alleen Nederlandse en 
Duitse uitzendingen werden doorgegeven. Luisteraars konden zo alleen door 
de Duitsers gecensureerd oorlogsnieuws ontvangen en niet bepaald op prijs 
gestelde Duitse propaganda. 
Het afstemmen op de Engelse BBC was strafbaar en op een gegeven moment 
moesten alle radio's zelfs worden ingeleverd. Aan dat bevel werd niet door alle 
radiobezitters gevolg gegeven. Zij verstopten hun radio op alle mogelijke plaat
sen en luisterden stiekem naar de nieuwsberichten uit Engeland, die daarna al 
gauw de ronde deden. 
Iedere dag werden op een bepaalde tijd door de BBC uitzendingen verzorgd 
voor de mensen in de bezette gebieden. Voor Nederland werd dat gedaan door 
Radio Oranje. Hierbij werd niet alleen aandacht besteed aan het nieuws van de 
fronten, maar werden ook toespraken gehouden door o.a. koningin Wilhelmina 
en andere hoogwaardigheidsbekleders. Tevens was er een soort cabaretpro
gramma met o.a. liedjes en teksten van naar Engeland uitgeweken Nederlan
ders. Belangrijk waren ook de berichten die vanuit Engeland in code aan de 
illegaliteit in Nederland werden doorgegeven. Dit alles met de bedoeling de 
mensen in de bezette gebieden te voorzien van nieuws, maar bovenal ze in die 
bange jaren een hart onder de riem te steken. 
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VERHAAL VAN 
JANNY VAN BERKEL- OTTERSPEER 

De vader van mevrouw Van Berkel- Otterspeer had een elektrotechnisch bu

reau en verstand van radio's. Zij schreef haar herinneringen aan de begintijd
 
van de radio en met name de radiodistributie op:
 
In de jaren voor de oorlog was de radiodistributie nog in particuliere handen.
 
De Naamloze Vennootschap Maatschappij voor Internationale Draad Omroep
 
(NV M.I.D.O.) , gaf de uitzendingen van Hilversum I en 2 door aan de abon

nees in Capelle en omstreken vanuit de voorkamer van ons huis, waarvan een
 
gedeelte hiervoor was ingericht.
 
Ik zie de installatie nog voor me. Er was een keurige kast gemaakt van dun
 
meubelplaat met zelfs een deur in de zijkant zodat je achter de apparaten kon
 
komen.
 
Twee grote radiotoestellen stonden op schouderhoogte naast elkaar en nog een
 
kleine, als reserve denk ik. Onder elk toestel stond een versterker van 60 cm
 
lang, 60 cm breed en SO cm diep. Met nog wat apparatuur was het in mijn kin

derogen een indrukwekkende installatie.
 

"SLUITU AAN 
BIJ RADIO
CENTRALE 
CAPELLE. N.V. 
M.I.D.O. J. 
OTTERSPEER" 
Het bedrijf en 
woonhuis van 

~Mas en Hans 
Otterspeer aan de 
Kerklaan 56 in 
Capelle aan den 
IJssel 

In die tijd werd het geluid nog niet via een kabel, maar via een bovengronds net 
verstuurt, evenals de telefoon. Ik denk dat die draden via dezelfde hoge palen 
door Capelle liepen. Die palen stonden voornamelijk in een weiland en dat was 
geen probleem want Capelle bestond nog grotendeels uit weiland. Met een flin
ke storm waaide er wel is één om en dan moest mijn vader op pad om de boel 
te herstellen. 
Verder hadden we niet veel last van de installatie maar er moest wel altijd toe
zicht zijn en die rol was overdag aan mijn moeder toebedeeld. Gelukkig kwa
men de meeste leveranciers aan de deur, maar toch moest ze ook wel is een 
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boodschap doen. Dat gebeurde in vliegende vaart en het leek dan wel of zij een
 
baby onbeheerd achterliet.
 
Soms ging het mis en vloog een versterker in brand. Zo noemden wij dat, ook
 
al kwamen er geen vlammen aan te pas. Ik geloof dat er dan een transformator
 
doorbrandde en dat gaf een verschrikkelijke stank. Of het nu winter was of zo

mer, alle deuren en ramen moesten open om de nare lucht te verdrijven, maar
 
een paar dagen later rook je het nog en ik werd er misselijk van.
 

Muziek op verzoek
 
De mogelijkheid om geluid door te geven in Capelle, Kralingseveer (dat toen
 
bij Capelle hoorde) en ik meen ook Nieuwerkerk, werd regelmatig benut voor
 
een muziekverzoekprogramma. Rond 7 uur "s avonds werd dan de voorkamer
 
omgetoverd in een studio.
 
Er stond namelijk nog een kast in de kamer, zo op het oog een aardig meubel

stuk. Maar 's avonds ging een klep omhoog en kwam er een draaitafel tevoor

schijn. In het binnenste van de ruimte daaronder had mijn vader iets gefabri

ceerd waardoor het mogelijk was de abonnees per microfoon toe te spreken en
 
voor hen een plaat te draaien. TIc zeg wel is: mijn vader was de eerste disc

jockey in Capelle.
 
Meestal werd er populaire muziek gedraaid. Per briefje in de brievenbus wer

den de wensen kenbaar gemaakt. De platencollectie was niet groot, maar dat
 
gaf niet want de houten kist waarin de platen stonden, werd van tijd tot tijd
 
door een bodedienst opgehaald en naar b.v. Krimpen aan den IJssel of Lekker

kerk gebracht en dat gebeurde ook andersom.
 
Ik denk dat een collega daar ook wel een muziekprogamma had. Het was dus
 
een roulatiesysteem. De programma's werden 's zomers en 's winters uitgezon

den. Veertien dagen per jaar gingen wij met vakantie en één van de knechts
 
(tegenwoordig medewerkers) van mijn vader zag ons graag gaan. Hij nam dan
 
de uitzendingen waar en deed dat met flair.
 

In de lucht
 
Ik was in die tijd een kleuter en moest om 7 uur naar bed. Meestal had ik dan al
 
een nachtzoen van mijn vader te pakken want die was voor de rest van de
 
avond onbereikbaar voor mij. Ik kon hem wel horen maar niet zien achter de
 
dichte schuifdeuren.
 
Eén keer werd het me te machtig en in een onbewaakt ogenblik schoof ik de
 
deur open en riep: 'welterusten papa'. Dat was dus in de hele regio te horen,
 
maar ik denk niet dat er klachten binnen zijn gekomen. Misschien vonden de
 
luisteraars het wel leuk. Maar vanaf dat moment werd een vergrendeling op de
 
deuren aangebracht.
 
De herinnering aan deze gebeurtenis kwam weer bij me boven, toen ik op een
 
vrijdagavond, nog niet zo lang geleden de krant zat te lezen en de telefoon
 
ging. Een vriendelijke mannenstem zei dat ik 'live' op de radio in Capelle was
 
en of ik wel eens luisterde. Ik moest ontkennend antwoorden, maar was ook
 
niet bereid verder in het programma te blijven.
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Ik beloofde mijn leven te beteren en voortaan eens af te stemmen op de Capel

se omroep. Ik dacht er over na: vanwaar die paniekerige reactie? Misschien
 
gehoorzaamde ik alsnog mijn vader die in de jaren dertig zei, dat ik weg moest
 
blijven bij een open microfoon.
 
Alles rond de radio in die tijd en later kwam weer boven, maar dat niet alleen:
 
ik bleef ook met een heleboel vragen zitten.
 
Misschien kunnen Capellenaren van 80 jaar en ouder daar antwoord op geven.
 
Je geheugen laat je wel eens in de steek als je wat ouder wordt. In ieder geval
 
had die vrijdag dat ik voor de tweede keer 'live' in een radio-uitzending was,
 
deze ontboezeming tot gevolg.
 

De radio in bezettingstijd
 
Jammer dat er met het uitbreken van de oorlog een einde kwam aan dat dorpse
 
gebeuren. De N.V. M.I.D.O. werd opgedoekt en de radiodistributie werd onder
 
toezicht van de Duitsers gesteld. Of dat toen al het staatsbedrijf PTT. was,
 
weet ik niet meer. Na de oorlog in ieder geval wel.
 
In de oorlog hadden we veel plezier van die radiotoestellen in huis. De muziek

programma's, nieuwsberichten, alles leed onder de censuur maar voor ons was
 
het mogelijk om gewoon naar Radio Oranje te luisteren. Dat mocht natuurlijk
 
niet maar er stond geen Duitse soldaat op wacht om het tegen te houden.
 
Buren kwamen dagelijks op vaste tijden langs en dat vroeg om moeilijkheden.
 
Maar gelukkig is het altijd goed gegaan. Tot het laatst toe hadden wij elektrici

teit want de Duitse propaganda moest hoorbaar blijven. Er was geen gas meer,
 
dus ging mijn moeder elektrisch koken en droogde zij stukjes appel op de war

me roosters van de versterkers. Goed voor de winter.
 
Toen de stroom uitviel was de Engelse zender alleen met een kristalontvanger
 
te beluisteren. Die was gauw gemaakt.
 
Men wist in de buurt van dat alles en 's avonds sloop er altijd wel iemand bin

nen om in het inwendige van de radiokast mee te luisteren.
 

Na de oorlog
 
Na de oorlog was de romantiek voorbij. Hierbij aangetekend dat niet alles ge

ruisloos was verlopen in die bange jaren. De radiozenders werden door de
 
P.T.T. doorgegeven. Maar wanneer precies die houten palen uit het landschap 
en de straten verdwenen en vervangen werden door de kabel, kan ik me niet 
herinneren. Tweede helft vijftiger jaren?? 

Mevrouw 1. Van Berkel - Otterspeer 
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LEDENVERGADERING 

Geacht HVC lid, 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergade
ring op woensdag 9 mei 2001 in het Historisch Museum, Bermweg 13. 
Aanvang 19.30 uur 

De agenda luidt als volgt: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Notulen ledenvergadering 19/04/2000 (2e nieuwsbrief 2000) 
4. Notulen ledenvergadering 1811 0/2000 Wnieuwsbrief 2000) 
5. Jaarverslag 2000 Wnieuwsbrief 200 1) 
6. Financieel jaarverslag 2000 Wnieuwsbrief200l) 
7. Verslag kascontrole en benoeming lid kascontrole 200l. 
8. Bestuursverkiezingen. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

Info agendapunt 8: 
- mevr. A. Swets, penningmeester, aftredend en herkiesbaar 
- heer H. Gerritsen, lid oude panden, aftredend en herkiesbaar 
- heer J. de Gier, lid, aftredend en herkiesbaar 
- heer T. Verkaik, lid, aftredend en herkiesbaar 
- heer P. vld Vaart, lid, niet herkiesbaar 

Het bestuur stelt voor om de aftredende bestuursleden te herbenoemen. Leden 
die zich alsnog verkiesbaar willen stellen voor één van bovenvermelde be
stuursfuncties worden verzocht dit voor aanvang van de vergadering te mel
den. 

Na afloop van de vergadering, rond 20.30 uur, zal na een korte pauze de heer 
P. Nolen een lezing houden over de families Van Cappellen en Nolen, de op
richters van de Van Cappellenstichting. 

M Beugeling, 
voorzitter 

R. van Boven, 
secretaris 
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DE HVC IN HET JAAR 2000 

Bestuur
 
Het dagelijks bestuur van de HVC heeft in het verslagjaar een aantal wijzigin

gen ondergaan. Voorzitter Seno Elhorst droeg op 9 augustus de voorzittersha

mer over aan Melle Beugeling terwijl Ron van Boven de functie van secretaris
 
van Henk Gerritsen overnam. Paul Weyling werd van adviseur 2e voorzitter en
 
is daarnaast met de publiciteit en het kwartaalblad belast. Piet van de Vaart be

eindigde het 2e penningmeesterschap. Anna Swets bleef de penningmeester.
 
Henk Gerritsen en Piet van de Vaart blijven lid van het algemeen bestuur,
 
waarbij moet worden gezegd dat Henk zijn oude liefde weer oppakt, namelijk
 
de inventarisatie van oude en waardevolle panden in Capelle. Niet gewijzigd
 
zijn de overige leden van het algemeen bestuur, te weten; Kees van Beusekom,
 
Jaap de Gier, Teun Verkaik en Cor van Maanen.
 

Doelstelling
 
Het bestuur heeft zich als doel gesteld de HVC een bredere bekendheid te ge

ven. In de regio maar ook landelijk is hiervoor geregeld de publiciteit gezocht.
 
Verheugend is dat met name vanuit de Rotterdamse deelgemeente Prins
 
Alexander de belangstelling voor de vereniging toeneemt. Daarnaast is er naar
 
gestreefd te werven onder jongeren, een groep die ondervertegenwoordigd is
 
binnen de HVC. Geconstateerd is in ieder geval, vooral bij de bezoeken van
 
scholen aan het historisch museum, dat de belangstelling voor de geschiedenis
 
van Capelle en omgeving onder jeugd ruimschoots aanwezig is. Het aantal le

den bedroeg op 1januari 248. Het ledenoverschot bedroeg 21.
 

De exposities
 
De belangstelling voor de exposities in beide musea van de HVC was groot in
 
2000. Er werden bezoekersaantallen genoteerd waar menig professioneel mu

seum, met ruimere openingstijden, jaloers op kan zijn. Bezoekers kwamen
 
vooral uit Capelle, de Rotterdamse deelgemeente's Prins Alexander en Kralin

gen-Crooswijk maar ook uit de overige regiogemeenten.
 

In het dief- en duifuuisje was van 1 april tlm 5 augustus de expositie 'De wan

delmarsen van de jaren vijftig' te zien. De opening werd verricht door Rinus
 
Jongeneel, oud- bestuurslid van de wandelsportvereniging 'Prins Alexander'.
 
Van 9 september tlm 7 oktober werd een expositie ingericht over de opgravin

gen die in de mei en juni door archeologen in de omgeving van het dief- en
 
duifhuisje zijn verricht. Beide exposities trokken, in de acht zaterdagmiddagen
 
die dit kleinste museum van Nederland was geopend een kleine 550 bezoekers.
 

De eerste expositie in het jaar 2000 die in het Historisch Museum aan de Berm

weg was 'Capelle & De IJssel. Deze expositie, die tlm 29 april kon worden be

zichtigd, werd op 8 januari geopend door Arie van Wijngaarden, gemeente-
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raadslid en oud-wethouder van Capelle aan den IJssel. Ruim 400 mensen kwa
men kijken naar de gezamenlijke geschiedenis van dorp en rivier. 

'Zij gingen naar de Oost' was de tweede expositie in het Historisch Museum. 
De expositie, die van 6 mei t/m 26 augustus te bekijken was, gaf een beeld van 
de gebeurtenissen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea voor, 
tijdens en na de 2e wereldoorlog. De opening werd, onder grote belangstelling 
van oud-Indiëgangers, verricht door G. de Jong, coördinator gedenktekens en 
vice-voorzitter van de Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers, afdeling Zuid
Holland. De expositie trok oude 'sobats' uit heel Nederland waardoor het be
zichtigen vaak een reunie-achtig karakter kreeg. Ruim 530 bezoekers konden 
worden genoteerd. 

De opening van '125 jaar Polder Prins Alexander' werd verricht op 9 september 
door vier bestuurders, te weten; Mevrouw II van Doorne, burgemeester van 
Capelle, de heer D. Klaassen, voorzitter van de deelgemeente Prins Alexander, 
de heer Ch.A. NebeIstein, loco-burgemeester van Nieuwerkerk en de dijkgraaf 
van het Hoogheemraadschap van Schieland Ir. J.l de Graeff. De opening van 
de expositie was tegelijkertijd de opening van de veertiende Open Monumen
tendag die als thema had 'Nederland Waterstaat' De openingshandeling ge
schiedde op ludieke wijze. De ruim 120 aanwezigen hadden een rij gevormd en 
gaven op deze wijze twee emmertjes water, opgehaald door de heren Klaassen 
en NebeIstein, door naar mevr. Van Doorne en de heer De Graeff die de em
mers vervolgens in de ringvaart leegden. De expositie breekt werkelijk alle re
cords. Niet alleen de zaterdagmiddagen worden zeer goed bezocht maar ook is 
er veel belangstelling van scholen en groepen op werkdagen. Zo hebben 1150 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs de expositie bezocht. Daarnaast kon 
bezoek worden genoteerd van de Hoogheemraden- en Ingelanden van het 
Hoogheemraadschap van Schieland, de politiechefs van het district Rijnmond
Oost en vele verenigingen. Bijzonder was het bezoek van een echtpaar welke 
op de dag van hun 40 jarig huwelijksfeest, samen met de bruiloftsgasten, een 
bezoek aan de expositie bracht. T/m 30 december hebben er totaal 2100 men
sen een bezoek aan het museum gebracht. De grote belangstelling echter, ook 
vanuit buurgemeenten en regio, heeft het bestuur doen besluiten de expositie te 
verlengen t/m 28 april 2001. 

Open Monumentendag
 
Zaterdag 9 september werd in Capelle voor de veertiende maal Open Monu

mentendag gehouden. Traditiegetrouw werd door de HVC samen met de ge

meente het programma opgesteld. Het thema van dit jaar was 'Nederland wa

terstaat'. De beide HVC-musea, het gemaal Jan Arme Beijerinck, De Dorps

kerk, de fietstocht, de oude zeilschepen op de IJssel, de Algerabrug en het ge

maal Es- Gans en Blaardorp aan de Groenedijk in Nieuwerkerk aan den IJssel
 
mochten zich allemaal in een grote belangstelling verheugen. De commissie
 
Open Monumentendag kon terugkijken op een zeer geslaagde dag. Op de cul-
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tuurprom op het Stadsplein werd samen met de Stichting Beijerinckgemaal een 
infokraam ingericht. 

Depot 
Door de vrijwilligers van het depot zijn ook in het verslagjaar vele historische 
voorwerpen hersteld, geconserveerd en geregistreerd. Er is ontzettend veel 
werk verzet waarbij onder andere de restauratie van de wapens, die ooit in de 
muur van de Slotschool waren ingemetseld, er uitspringen. 

Ledenvergadering 
Op 19 april werd in het museum de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In 
het openbare deel hield Paul Weyling een dialezing gehouden over het Capelle 
rond 1900. De dia's voor de lezing werden geselecteerd door Jaap de Gier en 
Aad de Bruin. 

Op 9 augustus werd tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen van 
Seno Elhorst en Coba Elhorst-Donker. Tot de volgende ledenvergadering werd 
Melle Beugeling benoemd als waarnemend voorzitter. De scheidende voorzit
ter had een jaar eerder al aangekondigd, dat hij het bereiken van de 80 jarige 
leeftijd een mooi moment vond om terug te treden. Seno heeft de vereniging 7 
jaar als voorzitter gediend. Coba Elhorst heeft zich die jaren ingezet als samen
steller van het verenigingsblad en de themaboekjes, die door de HVC bij iedere 
expositie worden gemaakt. In aanwezigheid van Coba, familie en het HVC be
stuur, heeft Seno op 7 december de gemeentelijke erepenning in ontvangst mo
gen nemen. Het gemeentebestuur kende hem deze penning toe vanwege zijn 
verdienste voor de HVC en zijn bijdrage als inspirerend historicus aan het cul
turele leven in Capelle. Het bestuur is daar net zo trots op als Seno en Coba. 

18 oktober werd een extra ledenvergadering gehouden in verband met de ver
kiezing van een voorzitter. Daarnaast werden de HVC leden in de gelegenheid 
gesteld afscheid te nemen van scheidend voorzitter Seno Elhorst. Melle Beuge
ling werd de nieuwe voorzitter. Verder werden in de vergadering een aantal 
werkgroepen ingesteld, te weten; Inventarisatie Oude begraafplaats, Capelle & 
de IJsselsteen, Radio Historisch archief, Interviews Oudere Capellenaren, Ma
quettebouw. 

Met de Stichting Beijerinckgemaal is regelmatig overleg geweest, hetgeen on
der andere heeft geleid tot contacten met de Lionsclub Capelle die zich zal 
gaan inzetten bij onderhoudswerkzaamheden en andere hand en spandiensten. 

Uit het overzicht moge blijken dat de HVC weer een actief jaar achter zich laat. 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme. 

De secretaris 
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--------------------

Financieel verslag van het jaar 2000 

Balans per 31.12.2000 

Bezittingen 1999 2000 Schulden 1999 2000 
====================================================== 
Computer 500,00 3965,63 Eigen venn. 5912,67 18674,59 
Vitrines 2457,50 1857,50 Voorz. Jaarb. 8000,00 8000,00 
Kas 7,67 348,80 Inv.oude pand 500,00 500,00 
ABN-bank 25026,52 21799,03 Res. inrichting 6179,34 4179,34 
Girorek. 221,04 3369,83 Kruisposten 154,57 
Giro renterek. 389,40 17,71 
Voorr.boeken 208,80 150,00 
Kruisposten 1781,08 

=============== ============================ 
Totaal 30592.01 31508,50 30592,01 31508,50 

Resultatenrekening per 31.12.2000 
Uitgaven Inkomsten 
====================================================== 
Onkosten museum 4211,97 Verkoop boeken 1016,05 
Huur 8000,00 Subsidie gemeente 20900,00 
Telefoon 716,75 Gem. verg. vrijw. 2233,75 
Gas/elektra/water 3391,62 Gem. monumentdag 642,14 
Verzekeringen 696,78 Giften 2090,30 
Alarm 939,40 Ontvangen rente 811,77 
Consumpties 534,67 Contributie 5330,00 
Ónk. Dief- en Duifh. 370,79 
Onk. Depot 985,30 
Aank. Hist. Materiaal 69,00 
Bestuur/kantoork. 2126,39 
Vakbladen/lidmaatsch. 786,88 
Organisatiekosten 1524,75 
Onderzoek begraafpl. 115,45 
Onk. Monumentendag 1435,48 
Nieuwsbrieven 2583,81 
Afschrijving computer 500,00 
Afschrijving vitrines 600,00 
Onkosten vrijwilligers 2265,25 
Inkoop boeken 349,00 
Winstsaldo 820,72 

Totaal 33024,01 33024,01 

Toelichting bij de balans: 

Computer : dit jaar is er een nieuwe computer gekocht 
Kruisposten: nog te betalen drukkosten Nieuwsbrief dec. ft. 354,57 

voorschot hr. Verkaik fl 100,00 
voorschot hr. Van Beusekom 100,00 200,00 

================== 
ft. 154,57 

Toelichting bij de resultatenrekening: 

Bestuur/kantoorkosten: wegens de aanschaf van enveloppen voor de 
verzending van de Nieuwsbrief een extra kostenpost 
Organisatiekosten : meerkosten i.v.m. extra ledenvergadering 

Begroting voor 2002 

Inkomsten Uitgaven 
=========================================== 
Contributie 5300 Nieuwsbrieven 2500 
Subsidie gemeente 21000 Bestuurskosten 2000 
Rente 800 Huur museum 8000 
Giften 1500 Gas/elektra 5000 
Gemeente stim. Vrijw. 2200 Organisatie/lidm. 2300 

Verzekering 700 
Dief- en duifhuis 500 
Depot 1200 
Museum 5000 
Alann/telefoon 1700 
Onk. Vrijwilligers 2500 
Consumpties 500 

Verliessaldo 1600 Monumentendag 500 
============ ================== 

Totaal 32400 32400 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
VANUIT HET HVC-DEPOT 

Met het altijd maar weer op orde brengen van de vele aangeboden spullen trof
fen wij, de vrijwillige medewerkers van het depot, een oude koektrommel aan 
vol met oud en vies bestek. 
Na een nadere inspectie bleek het eetgerei te bestaan uit zwaar verzilverde vor
ken en lepels. Niet zomaar wat anonieme bestek onderdelen maar stukken be
stek met klinkende eigendomsnamen, zoals Parkhotel, Rijnhotel en andere ge
renommeerde hoteVrestaurants in de omgeving. 
Wat moet je daar dan als lekendepotgroep van denken. De koekjestrommel met 
inhoud was geschonken door een uiteraard bekende schenker, in dit geval een 
boer. In de groep leefde al gauw de gedachte dat een boer welke een zeer inten
sief bedrijf runt zich zo nu en dan tijd gunt voor een weldadige viergangen
maaltijd in een gerenommeerd restaurant. Het idee dat de boer daarbij een 
vorkje of lepeltje achterover drukte, na een heerlijke maar toch ook wel een 
duur etentje, werd als mogelijkheid niet geheel uitgesloten. 
Wie van ons heeft nooit eens een mooi bier- of wijnglas in zijn of haar zak of 
tasje laten verdwijnen omdat bijvoorbeeld het glas nog niet geheel leeg, maar 
de inhoud wel betaald, was? Het bekende KLM bestek dat medegenomen 
wordt, door vliegtuigpassagiers loopt ook in de tienduizenden stuks per jaar, 
niet waar luchtreizigers? 
Enkele depotrnedewerkers kenden de eigenaar, aan ~e de trommel had toebe
hoord, maar zagen de persoon voor deze kruimeldiefstallen eigenlijk niet aan. 
Ook dachten zij dat, na een zware dag van arbeid, een stevige tweegangen
maaltijd van boerenkool met worst en een griesmeelpudding toe meer in de lijn 
van deze boer lag. Onze depotbeheerder zou voorzichtig navraag doen bij de 
betrokkene. 

Foto: J. de Gier 

Hieronder volgt het zuivere zilveren bestek relaas: 

Zoals zo vele veeboeren in de omtrek hield onze boer er varkens op na. Hij had
 
met genoemde hotel-restaurants afspraken gemaakt om het restant van de rijk
 
voorziene mensenmaaltijden aldaar af te halen en deze aan zijn allesetende var

kens te voeren. Als deze brij in de varkenstroggen werd gekiept dan kwam er
 
zo nu en dan een mes, vork of lepel te voorschijn welke per ongeluk in de kie

peltonnen terecht waren gekomen.
 
Als deze onderdelen niet opgemerkt werden door de boer dan vraten de var

kens deze materialen gewoon op, want vulling is vulling. Mocht een lepel niet
 
zoveel kwaad aanrichten in een varkensmaag, met vorken of messen liep het
 
wel eens anders af. In het gunstigste geval moest dan de dure veearts er aan te
 
pas komen om het arme beest te redden, hetgeen de goedkope
 
varkensmaaltijd te niet deed.
 
Aangezien je de leveranciers van de brij niet aansprakelijk kon stellen voor
 
zulk soort bedrijfsschade (de boer voert zijn varkens en niet de directeur van
 
bijvoorbeeld het Parkhotel) werd het zwaar verzilverde bestek maar als waar

devolle tegenhanger bewaart)n een oude koekjestrommel, want die zijn daar

voor.
 
Middels dit verhaal weten wij weer iets meer over het wel en wee van een oud
 
boerenbedrijf in onze regio.
 
Als HVC totaalgroep zeggen wij tegen u allen "Gooi nooit oude spullen weg,
 
maar schenk het aan de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel". Wie
 
weet levert het opnieuw een wetenswaardigheid op.
 

Uw 2e depothouder C. van Maanen 

PROJECTGROEP 'OUDE BEGRAAFPLAATS'. 

De projectgroep 'Oude begraafplaats' is halverwege vorig jaar begonnen met 
een onderzoek naar de geschiedenis van de oude begraafplaats aan de Nijver
heidstraat. Dit in verband met een toekomstige expositie over het onderwerp en 
daarnaast is het de bedoeling het een en ander vast te leggen in een boekje. In
middels is, met medewerking van onder andere de gemeente, al veel materiaal 
verzameld. Om een volledig beeld te kunnen krijgen is er echter behoefte aan 
meer informatie. De projectgroep vraagt hierbij hulp aan de leden van de HVC. 
Aan wie in het bezit is van foto's, ansichtkaarten, documenten, tekeningen enz., 
kortom alles wat met de oude begraafplaats of begraven in Capelle te maken 
heeft, wordt gevraagd om dit aan de projectgroep ter beschikking te stellen. 
Ook die mensen die over het onderwerp kunnen vertellen wordt gevraagd te 
reageren. Alles zal met de grootste zorg worden behandeld of worden gekopi
eerd. Reacties graag aan de leden van de projectgroep, te weten; Ria de Jong 
(tel:4504432), Bram Kurvink (tel:4500537) en de heer Paul (tel:4585908). 
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DE HVC, WONINGPARTNERS, ROTTERDAM 
CULTUREEL 2001 EN OPEN MONUMENTENDAG 2001 

Ter gelegenheid van Rotterdam Cultureel 2001 en het honderdjarig bestaan van 
de Woningwet wordt de manifestatie Rotterdam Thuisstad georganiseerd. Bin
nen Rotterdam kan in de periode 11 april tlm 23 september op woensdag, zater
dag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur een bezoek worden gebracht aan twintig 
Rotterdamse woningen uit de laatste honderd jaar. 

Het thema van de vijftiende Open Monumentendag op 8 september is 'Huis en 
Haard' en 'Wonen'. De keuze van het thema lag voor de hand omdat het dit jaar 
precies een eeuw geleden is dat de Woningwet werd ingevoerd. Een tweede 
aanleiding is de Manifestatie Historisch Interieur 2001, een initiatief van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Instituut Collectie Nederland. Met 
de Manifestatie willen zij op grote schaal aandacht vragen voor het beheer en 
onderhoud van het historische Nederlandse woonhuisinterieur. 

De HVC zal aan het thema op meerdere locaties aandacht besteden. In het His
torisch Museum aan de Bermweg 13 wordt een fototentoonstelling over 
'Honderd jaar wonen in Capelle' ingericht. Dit naast de expositie 'Capelle & de 
IJsselsteen. In het Dief- en Duifuuisje aan de Rozenburcht is tegelijkertijd de 
expositie 'Wonen aan de IJssel' te bekijken en in een deel van het HVC-depot 
aan de "s Gravenweg zal een boerenwoning worden ingericht in de stijl van 
begin 1900. 

Om het een en ander te kunnen realiseren is door de HVC samenwerking ge
zocht met Woningpartners. Deze woningstichting is ontstaan uit alle sociale 
woningverhuurders die Capelle ooit rijk was. Woningpartners is nu de enige in 
Capelle en beheert ruim 11.000 woningen. In het eerste gesprek werd duidelijk 
dat ook Woningpartners bezig was met het 100 jarig bestaan van de Woning
wet en naar aanleiding daarvan aansluiting had gezocht bij het museumwonin
genproject van Rotterdam Thuisstad. In overleg met de organisatoren in Rotter
dam is door Woningpartners gekozen voor twee complexen, die om verschil
lende redenen bijzonder zijn, namelijk De Hoven en De Bergen. 

De Hoven, vlakbij de metro in het stadscentrum, is bijzonder vanwege de sys
teembouw die is toegepast. Alleen al in Rijnmond staan meer dan 5000 van 
deze woningen die gebouwd zijn volgens het Dura-Coignetsysteem. Het bou
wen met betonplaten was aan het begin van de jaren zestig dè oplossing om in 
een hoog tempo betaalbare woningen neer te zetten die de woningnood zou 
doen verdwijnen. Op Buizerdhof 367 zal een woning worden ingericht met als 
thema "hip wonen in Dura Coignet: Pop-art in zestiger jaren flat". Pop-art was 
een inrichting- en kledingstijl in de jaren 1965-1975 met veel felle kleuren en 
een voorliefde voor kunststof. In de woning woont zogenaamd een tweeverdie

nerechtpaar zonder kinderen, waarvan de één calculator is en de ander in de 
reclame werkt. 

Aan de Tankenberg 20 wordt een woning ingericht, met als thema "Progres
sieve romantiek in experimenteel bouwproject De Bergen, architect Benno Ste
geman, 1978". Dit complex is gekozen vanwege de bijzondere architectuur en 
niet omdat het voor de volkshuisvesting nu zo'n buitengewoon project is ge
weest. De woning zal zogenaamd worden bewoond door een gezin met twee 
kinderen. De man werkt in het technisch onderwijs. Er komt een Holly-Hobby
kamer met Holly-Hobby, de pop uit die tijd. Er zullen veel oranje en bruine 
kleuren te vinden zijn; de modekleuren in die tijd. 

In de komende weken zullen beide woningen door Woningpartners worden 
aangepakt. Geprobeerd zal worden de oude keukens weer terug te plaatsen en 
in de Buizerdhof weer een lavet in te bouwen. Na de timmerman en schilder 
gaan de inrichters aan het werk met de spullen die zijn op de kop getikt. Mocht 
u thuis spullen hebben staan die bij de genoemde tijd en sfeer passen, dan wil 
Woningpartners deze graag van u lenen. Zo ja, neem dan contact op met Mar
jola Oranje, telefoon 4597676. 

De opening van de drie museumwoningen vindt plaats op woensdag 11 april 
aanstaande. U zal daarover via de plaatselijke pers worden geïnformeerd. 

Gidsen gevraagd 
De museumwoningen van Woningpartners zijn geopend van 11 april tot 23 
september op woensdag, zaterdag en zondag van 11-17 uur. De door de HVC 
ingerichte woning in ons depot gaat op woensdag en zaterdag in dezelfde peri
ode en tijden open, maar zal zondag zijn gesloten. 

Het Historisch museum is tussen 5 mei en 23 september zoals gebruikelijk geo
pend. Afwijkend is echter dat het museum in die periode open is vanaf 11 uur 
tot 17.00 uur. Dat geldt ook voor het Dief- en Duifuuisje op de eerste zaterda
gen van de maanden mei tlm september. Daarnaast is dit kleinste museum op 
genoemde tijden geopend op 14 april, de zaterdag na de opening van de muse
umwoningen, en op 8 september, de Open Monumentendag. 

De museumwoningen van Woningpartners en de HVC moeten worden be
menst. Per locatie 2 mensen die de bezoekers ontvangen en het een en ander 
vertellen. Het Bestuur en Woningpartners vraagt daarom aan de leden enJof 
familieleden en kennissen die zich hiervoor wil inzetten zich te melden bij onze 
museabeheerder Cees van Beusekom (tel.4422440) of Marjola Oranje van Wo
ningpartners (te1.4597676). De mensen die dienst gaan doen in de museumwo
ningen van Woningpartners ontvangen hiervoor een vergoeding. Voor de ob
jecten van de HVC is geen vergoeding beschikbaar omdat de vereniging niet 
over de vereiste middelen beschikt. 
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Naast de genoemde activiteiten is door de HVC samen met Woningpartners 
een historische fietsroute door Capelle en omgeving uitgezet die onder andere 
voert langs het Historisch museum, het Dief- en Duifhuisje, de drie museum
woningen en vele mooie plekjes in Capelle. De Capelse fietsroute sluit aan 
op de uitgezette fietsroutes langs de twintig museumwoningen in Rotterdam. 

PROJECTGROEP IJSSELSTEEN 

De projectgroep 'IJsselsteen', bestaande uit Henk van de Marel, Cor van 
Maanen en Paul Weyling, is eind vorig jaar gestart met de voorbereidingen 
voor een expositie over de beroemde IJsselsteentjes. Veel materiaal is inmid
dels verzameld en toegezegd. De werkgroep kan echter nog meer gebruiken 
en vraagt aan de leden die in bezit zijn van historische voorwerpen, stenen, 
gereedschappen, foto's, tekeningen en documenten, kortom alles wat gaat 
over of heeft te maken met de IJsselsteen, dit ter beschikking te stellen aan de 
HVC voor de duur van de expositie. Alles zal met de grootste zorg worden 
behandeld of gekopieerd. Ook verhalen en andere informatie over de steen
plaatsen, de mensen die er werkten, de kinderarbeid, enz., zijn van harte wel
kom. Reacties graag aal). de heren H. van de Marel (te1.010-447l442) en C. 
van Maanen (tel.0 10-4581198) 

De expositie zal vanaf begin mei te zien zijn in het Historisch Museum. 

Veldoven voor IJsselsteen in de 1ge eeuw. 
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