
Nieuwsbrief
 
Jaargang 15, nummer 2, Zomer 2001 

HISTORISCHE VERENIGING CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Secretariaat: Postbus 136,2900 AC Capelle aan den IJssel 
Rtdactieadres: Anzere 17,29031"8 ('.peUe aan den IJssel IIISTORISCHE VERENI~ELLEAAN DEN USSEL
 



~,Wethouder René Binnen
dijk en voorzitter Melle 
Beugeling met het eerste .  ~ 
HVe IJsselsteentje. 
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bouwstijlen zijn in deze L 
wijk te vinden. Van de gro ~<:~~~~' 'lI!! '1 
te flats aan de Hoeken,":;:t,~ , ',' ,,;,~,.- <"....~ ;', 
waarvan we gelukkig er !!"";""~~"",'.,".~ oMJ", g'maar drie hebben, tot zit '.r ~~ ~c,· ..h~. ' "~."::.:-, :~:•kuilwoningen, doorzonwo
ningen en de bijzondere architectuur van de Bergenbuurt", aldus Binnendijk. 

De expositie 'Van IJsselslib tot IJsselsteen toont de geschiedenis en het ge
bruik van de wereldberoemde ijsselsteentjes. Weinig industrieën langs de Hol
landsche Ussel zijn zo nauw verbonden geweest met de rivier als de steenplaat
sen. Capelle telde in het begin van de 1ge eeuw vier steenplaatsen, te weten; 
De Oude Plaats aan de Dorpsstraat, De Kouwenhoek aan de Groenedijk en 
twee aan de Nijverheidstraat. 

De foto-expositie '100 jaar wonen in Capelle aan den IJssel' staat in het te
ken van het 100 jarig bestaan van de Woningwet en laat zien hoe het wonen in 
Capelle aan den Ussel in de afgelopen 100 jaar is veranderd. De woningwet 
van 190 I moest een einde maken aan de vaak miserabele omstandigheden 
waarin de sociaal minst bedeelden verkeerden. De wet stelde eisen aan de kwa
liteit van huurwoningen en buurten. 

Wonen aan de IJssel. 
'Wonen aan de Usse!'. Niet officieel geopend maar net zo interessant als de 
overige exposities. Jaap de Gier en Aad de Bruijn, de samenstellers van de fo
to-expositie in het Dief- en Duifhuisje, hebben op 14 april de eerste bezoekers 
ontvangen in dit kleinste museum van Nederland. 

Bezoek de websites van de
 
HVC en stichting Beijerinckgemaal:
 

www.museum.pagina.nl 
www.beijerinckgemaal.nl 
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Bij de omslag: 
Aquarel van Henri Kappers:
 
Het plantsoen waar tot 1909 drie steenovens stonden met op de achtergrond de wo

ning van steenbakker Lans, later het gemeentehuis en politiebureau, nu woning en
 
bedrijfvan defamilie Van der Griend
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HET DEPOT VAN DE H.V.C. 

Elk museum dient de beschikking te hebben over een plaats waar de col
lectie die op dat moment niet wordt tentoongesteld wordt beheerd en ge
conserveerd. Zo'n opslagplaats noemt men een 'depot. Het depot van de 
H.V.C. is gevestigd in een in 1858 gebouwde historische boerderij aan de 
's Gravenweg 325, naast de huidige kinderboerderij. 

Toen de H.V.C. werd opgericht bezat men een goedwillend bestuur en een aan
tal positief ingestelde leden, maar verder nog niets. Allengs werd vanuit 
vooral - de Capelse bevolking oud materiaal van al dan niet historisch belang 
aangeboden dat steeds met graagte werd geaccepteerd. Dit leidde spoedig tot 
de vraag naar een plaats waar deze goede gaven konden worden opgeslagen en 
eventueel geselecteerd. De heer T. Verkaik, inmiddels een zeer actieflid van 
de H.V.C, bewoonde het voorste deel van de boerderij waarin de gebroeders 
Schinkel vele jaren hadden geboerd en ook nog woonden. De H.V.C. kreeg in 
de voormalige stal een ruimte toebedeeld, die echter weldra te klein werd. De 
gemeente Capelle is eigenaar van de boerderij en bovendien de H.V.C. goed 
gezind. Na verkregen toestemming kon een gedeelte van de hooizolder als uit
breiding van de opslagruimte worden ingericht. Er werd een werkplaatsje af
getimmerd waar door een groeiend aantal vrijwilligers onder leiding van de 
heer Verkaik de binnengekomen spullen werden schoongemaakt, indien nodig 
gerestaureerd en geconserveerd. Hierna werden ze op de zolder bewaard om ze 
op een later tijdstip te omschrijven en te registreren. Hoewel de H.V.C. blij was 
met de zolder bleek dit een slechte omgeving voor het bewaren van oude voor
werpen. Dat werd eerst goed duidelijk nadat professionals van de Federatie van 

ij Musea in Zuid-Holland op verzoek van 
.. het bestuur waren komen kijken. Er 

werden grote temperatuurs- en lucht
vochtigheidverschillen gemeten, voor 
een goed conserveringsbeleid een dood
zonde. Na deze constateringen adviseer
de de Federatie om het depot zo spoedig 
mogelijk op orde te brengen door het 
aanbrengen van een geïsoleerde 

1I 'binnenschil'. Bovendien ging een aantal 
vrijwilligers bij de Stichting Landelijk 
Contact van Museumconsulenten cur
sussen volgen. Dankzij deze professio
nele begeleiding is er thans in de vere
niging ook een meer dan elementaire 

Ger. Mulder, auteur van dit artikel aan 
het werk in het depot. (foto J de Gier) 
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kennis aanwezig hoe onze oude spullen dienen te wor

den behandeld om ze beter voor het nageslacht te kun

nen bewaren.
 

Het deel van de zolder waarover wij inmiddels beschik

ten werd allengs te klein, maar mocht gelukkig (weer)
 
worden uitgebreid. Dit vergrote deel werd door de vrij

willigers voor zover binnen het beperkte budget moge

lijk geheel conform het geleerde ingericht. Er kwam een
 
'binnenschil' door de beschieting dubbelwandig te ma

ken en te isoleren. Ook werd een soort sluis aange

bracht, zodat bij het betreden of verlaten van het depot
 
er slechts een geringe luchtstroom plaatsvindt. Door
 
een goede afdichting is het depot thans voor muizen,
 
vogels en de meeste insecten afgesloten. Ook de op de
 
zolder aanwezige ramen werden afgeschermd, waardoor er geen direct daglicht
 
met de schadelijke ultra violette straling meer binnen kan komen.
 

Dankzij deze isolatie en een verwarmingselement met thermostaat kan nu tot
 
op zekere hoogte van klimaatbeheersing worden gesproken. De temperatuur

schommelingen worden afgeremd, terwijl door minder lage temperaturen ook
 
de relatieve vochtigheid kan worden verlaagd, twee uiterst belangrijke voor

waarden voor conservering van ons bezit. Omdat voor sommige delen van de
 
collectie, zoals foto's, documenten en boeken, de situatie in het Beijerinkge

maal beter is dan die in het depot, worden deze verzamelingen daar bewaard.
 
De situatie in het depot is nog verre van ideaal, maar vooral gezien de hoge
 
kosten van elektriciteit voor de H.V.c. voorlopig het hoogst bereikbare.
 

Een ander belangrijk advies dat de Federatie verstrekte was om een verzamel

beleid uit te stippelen en niet alles, 'rijp en groen', maar te verzamelen en te be

waren. Het bestuur heeft daarop een 'Beleidsplan collectie en verzameling van
 
de H.V.C.' opgesteld aan de hand waarvan thans onder verantwoordelijkheid
 
van de depothouder wordt gewerkt. Enkele punten hieruit zijn:
 
1.	 De vereniging verzamelt documenten, foto's, kleding, materialen, gereed

schappen, werktuigen en/of (gebruiks)goederen van typisch streekgebon
den beroepen of ambachten, bij voorkeur uit Capelle aan den lisse!. 

2.	 De vereniging zal in principe slechts objecten in de collectie opnemen die 
vijftig jaar of ouder zijn. Hiervan wordt alleen afgeweken indien het zaken 
betreft die thans niet meer regulier verkrijgbaar zijn, maar kenmerkend 
waren in de tijd dat ze gebruikt werden. Te denken valt hier aan bijzonde
re materialen, of aan gereedschappen / gebruiksvoorwerpen die typisch 
waren voor een bepaalde periode maar inmiddels achterhaald zijn en ver
vangen door meer moderne zaken. 

3.	 Elk stuk van de collectie dient zo nauwkeurig mogelijk te worden om
schreven en geregistreerd. 
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C. van Yperen op de 
depotzolder. 
(foto J de Gier) 



De punten I) en 2) spreken voor zichzelf. Ten aanzien van 3) kan worden ge
zegd, dat elk voorwerp volledig wordt 'gedetermineerd', eventueel na het raad
plegen van relevante literatuur. Op het formulier wordt naast de omschrijving 
• voor zover tenminste bekend· de naam van de gebruiker enlof de schenker 
vermeld. Ook wordt het stuk zo precies mogelijk gedateerd. Tenslotte krijgt 
elk stuk een uniek nummer dat op het stuk met speciale inkt wordt aangebracht. 
Hierna worden de gegevens in de computer ingevoerd. Dat een en ander een 
zeer precies en tijdrovend werk is moge duidelijk zijn. 

Wanneer er t.Z.t. geldmiddelen beschikbaar komen moeten twee goede compu
ters plus het bijbehorende programma worden aangeschaft. Eerst dan kan effi
ciënt geregistreerd worden, waarbij het ook mogelijk moet zijn vanuit het Beij
erinkgemaal of het depot te bekijken wat in 'het andere depot' aanwezig is en 
waar het precies ligt. Er moet toch nog wat te wensen overblijven, nietwaar? 

Ger Mulder 

Projectgroep 'Oude begraafplaats'. 
Ria de Jong, Bram Kurvink en Simon Paul, samen de projectgroep 'Oude be
graafplaats' vormend, zijn halverwege vorig jaar gestart met hun onderzoek 
naar de geschiedenis van de oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat. Sinds 
die tijd hebben zij vele malen het archief van de gemeente Capelle aan den Us
sel bezocht en daar middels gesprekken en dossieronderzoek interessante gege
vens verzameld. Veel medewerking wordt iedere keer weer verkregen van de 
ambtenaren E.A. Obbes en P. Stok. De laatste beheert de administratie van de 
oude begraafplaats. Het onderzoek is een tijdrovende aangelegenheid en zal 
daarom nog enige tijd duren, mede gezien het feit dat veel materiaal in de loop 
der tijden door diverse oorzaken verloren is geraakt. Daarnaast is de project
groep voornemens ook het begraven in- en naast de Dorpskerk te onderzoeken. 

Om een zo volledig beeld te kunnen krijgen vraagt de projectgroep de mede
werking van de HVC-leden. Wie in het bezit is van materiaal dat gaat over of 
heeft te maken met de oude begraafplaats wordt gevraagd dit aan de project
groep ter beschikking te stellen. Ook gegevens over het begraven in- en naast 
de Dorpskerk zijn welkom. Het gaat om documenten, tekeningen, foto's, an
sichtkaarten, enz.. Ook de mensen die het een en ander over de begraafplaats, 
het begraven in de Dorpskerk en het naastgelegen kerkhof kunnen vertellen 
wordt gevraagd te reageren. Alles zal met de grootste zorg worden behandeld 
of gekopieerd. Reacties graag aan de leden van de projectgroep, te weten; Ria 
de Jong (tel: 4504432), Bram Kurvink (tel: 4500537) en Simon Paul (tel: 
4585908). 
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Project '1 februari 1953' 
De watersnood van 1953 behoort tot onze grote Nationale Rampen. In de nacht 
van 1 februari, tijdens de rampzalige noordwesterstorm met vlagen van orkaan
kracht in combinatie met springvloed en slechte dijken, overstroomde een 
groot deel van Zuidwest Nederland. Het water stroomde door 89 gaten in de 
dijken het land in. Duizenden gezinnen moesten vluchten voor het water. Uit
gebreide reddingsacties konden niet voorkomen dat 1835 mensen de verdrin
kingsdood vonden. Daarnaast kwamen er in totaal 200.000 dieren om. Het 
zwaarst getroffen werden de Zeeuwse gemeenten Ouwerkerk (91 doden), Nieu
werkerk (288 doden), Oude Tonge (305 doden) en Stavenisse (156 doden). 
Ook in onze streek vielen slachtoffers. In Ouderkerk aan den Ussel verdronken 
twee mensen na het doorbreken van de dijk terwijl in het Krimpen aan den Us
sel vier mensen de verdrinkingsdood vonden. Hier liep het door de storm opge
zweepte water via twee gaten in de dijk de Stormpolder in. Ruim 50.000 men
sen raakten dakloos. In Capelle werden, net als in andere plaatsen in Neder
land, evacués opgevangen. Op 3 februari werden de eerste tachtig bij particu
lieren ondergebracht. 

Capelle aan den Ussel is in de rampnacht door het oog van de naald gekropen. 
Hier stroomde het water van de Hollandsche Ussel over de Ketensedijk waar
door het gevaar van een dijkdoorbraak groot was. Vrijwilligers, brandweer, 
ambtenaren en militairen hebben met grote inzet en onder moeilijke omstandig
heden voorkomen dat Ketensedijk het begaf. Bij een doorbraak was Zuid
Holland van Rotterdam tot aan Den Haag en tot voorbij Leiden onder water 
gelopen. Ook in Nieuwerkerk was het een dubbeltje op zijn kant. Aan de Groe
nedijk in deze gemeente kon ternauwernood een dijkdoorbraak worden voorko
men. 

De HVC wil in 2003, vijftig jaar na dato, in de vorm van een expositie en pu
blicatie aandacht aan de ramp schenken. Een projectgroep, bestaande uit Henk 
van der Marel, Cor van Maanen en Paul Weyling zijn reeds met de voorberei
dingen gestart. De proj ectgroep vraagt daarom aan de leden, die in het bezit 
zijn van materiaal dat interessant is voor de expositie en publicatie, dit ter be

schikking te stellen aan de HVC. 

Ketensedijk
1febr. 1953 

,.. 

I v ~ 

...---------~~-~--___,i Alles zal met de grootste zorg 
worden behandeld of gekopieerd. 
Daarnaast is de HVC geïnteres

~X;:. d~1 seerd in de belevenissen van Ca
pellenaren in- en rond de ramp
nacht. Evacués die in Capelle zijn 
ondergebracht en na de ramp hier 
zijn gebleven worden ook uitge
nodigd hun verhaal te vertellen. 

IMogelijk kennen zij weer eva-
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cués die zijn teruggekeerd naar de plaats van herkomst, die over hun beleve
nissen voor-, in- en na Capelle willen verbalen. Een en ander zal worden ge
bruikt voor de expositie en publicatie over de ramp. Het ligt in de bedoeling 
om op I februari 2003 de expositie te openen en de publicatie gereed te heb
ben. 

Reacties graag schriftelijk aan het adres van de redactie; Anzere 17, 2903 PB 
Capelle aan den IJssel of aan de heren Van der Marel (tel. 010- 4471442) en 
Van Maanen (tel. 010- 4581198). 

Havens & Heerlijkheden & Het IJsselsteentjesproject. 
Het lag in de bedoeling om dit jaar in Capelle aan den IJssel, net als in vorige 
eeuwen, weer ijsselsteen~es te bakken. Een en ander in het kader van Havens 
& Heerlijkheden, het regionale programma van Rotterdam 2001 Culturele 
Hoofdstad van Europa. Volgens het conceptplan van organisator Kunstge
bouw (d.d. dec. 1999) zou op een terrein langs de Hollandsche lisse}, van april 
tlm september, een tijdelijke steenoven worden ingericht. Met de daar op ori
ginele wijze gebakken steentjes konden in de werkplaats op het terrein kunste
naars beelden maken; vormgevers gebruiksvoorwerpen ontwerpen en archi
tecten hun modellen maken. Voor scholen zou een lesprogramma worden ver
zorgt waarbij scholieren zelf met klei en zand aan de slag konden en zo het 
hele productieproces van de ijsselsteen leren kennen. Ook kon iedere Capelle
naar zijn 'ijsselsteentje' bijdragen bij het bouwen van een 'monument voor de 
toekomst'. Samenwerking zou worden gezocht met de Historische Vereniging 
Capelle. Op de jaarvergadering in het voorjaar van 2000 werd door u enthousi
ast op de conceptplannen gereageerd. Helaas voor Cultureel Capelle en de 
HVC in het bijzonder kwam in februari 2001 het bericht dat het ambitieuze 
plan niet door kon gaan. Was het plan te kostbaar? Te ambitieus? Het blijft 
jammer! Ter vervanging van het ijsselsteentjesproject wordt een driedelige 
televisiefilm gemaakt met als titel 'Hoe mooi is Capelle'? 

Het afgelasten van het ijsselsteen~esproject was voor de HVC geen reden 
om de geplande expositie over het gebruik en de geschiedenis van de ijssel
steen niet door te laten gaan. De projectgroep 'IJsselsteen', bestaande uit Henk 
van der Marel, Cor van Maanen en Paul Weyling waren in februari met de 
voorbereidingen al zover gevorderd dat vanwege het vele werk, van vooral 
Henk en Cor, van afgelasting geen sprake meer kon zijn. De expositie met als 
titel 'Van IJsselslib tot IJsselsteen' werd dan ook onder grote belangstelling en 
volgens plan op 5 mei 2001 door de wethouder cultuur, de heer R.P. Binnen
dijk, geopend. 
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Baksteen
 
Baksteen is in Nederland al sinds eeuwen het meest gebruikte bouwmateriaal.
 
In onze monumenten treffen we dan ook bakstenen aan in de meest uiteenlo

pende kleuren en formaten. Al in het midden van de 12e eeuw werden er in
 
Nederland stenen gebakken. Baksteen verdrong daarna steeds meer bet schaar

ser wordende hout en het dure natuursteen, dat geïmporteerd moest worden. De
 
grondstof voor baksteen was in Nederland volop aanwezig.
 

Een beetje geschiedenis...
 
Het bakken van bouwstenen vond waarschijnlijk ongeveer 5000 jaar geleden
 
voor het eerst plaats in Mesopotamië. In Nederland maakten de bewoners voor
 
het eerst kennis met de steenbakkerij onder de Romeinse overbeersing. De Ro

meinen waren bouwmeesters bij uitstek en werkten veel met ongebakken klei

steen en natuursteen. Wanneer er geen of onvoldoende natuursteen beschikbaar
 ,I: was en ongebakken stenen voor het gestelde doel ongeschikt waren, werd in 
het tekort voorzien door baksteen. De Romeinen gebruikten vaste steenovens 
voor de baksteenproductie. In ons land reikte het gebied van de Romeinen tot 
de rivier de Rijn. De Romeinen pasten hier het gebruik van baksteen toe bij de 
aanleg van wegen, de bouw van legerplaatsen, landhuizen, boerderijen en bur
gerwoningen. De omvang van de hier in steen uitgevoerde werken was echter 
klein. Het grootste deel van de woningen van de autochtone bevolking bleef in 
hout uitgevoerd. 

Na het vertrek van de Romeinen werd er vrijwel niet meer in steen gebouwd. 
Hout was weer het meest gebruikt bouwmateriaal. Alleen voor belangrijke 

Steenplaats "De Kouwenhoek". Foto: ArchiefHVC 

\ 
I 
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De openingen. 

Wonen gaat nooit voorbij.
 
Ter gelegenheid van 'Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa' en het
 
honderdjarig bestaan van de Woningwet is de manifestatie 'Rotterdam Thuis

stad' georganiseerd. Een manifestatie waarin architectuur, stedenbouw, bouwen
 
en wonen centraal staan, Woningpartners en de Historische Vereniging Capelle
 
aan den IJssel dragen aan 'Rotterdam Thuisstad' een steentje bij door de inrich

ting van drie verschillende museumwoningen en twee exposities onder de pro

jectnaam 'Wonen gaat nooit voorbij, 100 jaar wonen in Capelle aan den IJssel'.
 

De feestelijke opening van de drie museumwoningen vond in stijl plaats op 11
 
april 2001 door burgemeester Joke van Doome en Maarten Egmond, directeur
 
Stichting Woningpartners. Beide moesten zich drie keer omkleden. Bij de Tan

kenberg 20, ingericht in de romantisch progressieve stijl, waren ze gekleed in
 
de stijl van de jaren zeventig. Bij de Buizerdhof 367, ingericht in pop-artstijl,
 
uitgedost in de outfit van de jaren zestig. En bij de museumboerderij, 's Gra

venweg 325, kwamen ze bij pachter Teun Verkaik de pacht innen, gekleed in
 
de stijl van begin 1ge eeuw. Teun kreeg quasi een veeg uit de pan omdat zijn
 
erf niet opgeruimd zou zijn. Mevrouw Van Doome en de heer Egmond speel

den hun rol met verve. De feestelijke gebeurtenis werd afgesloten met een hap

je en een drankje op de boerderij, ons depot.
 

Van IJsselslib tot IJsselsteen en 100 jaar wonen in Capelle aan den IJssel.
 
Op zaterdag 5 mei 2001 werden door wethouder cultuur, René Binnendijk, de
 
expositie 'Van IJsselslib tot Usselsteen' en '100 jaar wonen in Capelle aan den
 
IJssel' geopend. Voorzien van operatiehandschoentjes leidde hij als openings

handeling symbolisch de bevalling in van het eerste en enige HVC-IJssel

steentje, een werkstuk van steenbakker Cor van Maanen. Binnendijk, wethou

der van geschiedenis en verteller, bracht in zijn speech op een onderhoudende
 
wijze met kennis van zaken het verhaal van de ijsselsteen. Wat betreft de expo


sitie 100 jaar wonen noemde 
Binnendijk de wijk Oostgaar
de een openluchtmuseum. 

Burgemeester Joke van 
Doorne en directeur Wo
ningpartners Maarten Eg
mond, gekleed in de stijl 
van begin 1ge eeuw, op 
weg naar de opening van 
de museumboerderij 's 
Gravenweg 325. 
(foto J. de Gier) 
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~,Wethouder René Binnen
dijk en voorzitter Melle 
Beugeling met het eerste .  ~ 
HVe IJsselsteentje. 
(Foto J. de Gier) 
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bouwstijlen zijn in deze L 
wijk te vinden. Van de gro ~<:~~~~' 'lI!! '1 
te flats aan de Hoeken,":;:t,~ , ',' ,,;,~,.- <"....~ ;', 
waarvan we gelukkig er !!"";""~~"",'.,".~ oMJ", g'maar drie hebben, tot zit '.r ~~ ~c,· ..h~. ' "~."::.:-, :~:•kuilwoningen, doorzonwo
ningen en de bijzondere architectuur van de Bergenbuurt", aldus Binnendijk. 

De expositie 'Van IJsselslib tot IJsselsteen toont de geschiedenis en het ge
bruik van de wereldberoemde ijsselsteentjes. Weinig industrieën langs de Hol
landsche Ussel zijn zo nauw verbonden geweest met de rivier als de steenplaat
sen. Capelle telde in het begin van de 1ge eeuw vier steenplaatsen, te weten; 
De Oude Plaats aan de Dorpsstraat, De Kouwenhoek aan de Groenedijk en 
twee aan de Nijverheidstraat. 

De foto-expositie '100 jaar wonen in Capelle aan den IJssel' staat in het te
ken van het 100 jarig bestaan van de Woningwet en laat zien hoe het wonen in 
Capelle aan den Ussel in de afgelopen 100 jaar is veranderd. De woningwet 
van 190 I moest een einde maken aan de vaak miserabele omstandigheden 
waarin de sociaal minst bedeelden verkeerden. De wet stelde eisen aan de kwa
liteit van huurwoningen en buurten. 

Wonen aan de IJssel. 
'Wonen aan de Usse!'. Niet officieel geopend maar net zo interessant als de 
overige exposities. Jaap de Gier en Aad de Bruijn, de samenstellers van de fo
to-expositie in het Dief- en Duifhuisje, hebben op 14 april de eerste bezoekers 
ontvangen in dit kleinste museum van Nederland. 

Bezoek de websites van de
 
HVC en stichting Beijerinckgemaal:
 

www.museum.pagina.nl 
www.beijerinckgemaal.nl 
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Bij de omslag: 
Aquarel van Henri Kappers:
 
Het plantsoen waar tot 1909 drie steenovens stonden met op de achtergrond de wo

ning van steenbakker Lans, later het gemeentehuis en politiebureau, nu woning en
 
bedrijfvan defamilie Van der Griend
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nam. De drie ovens werden gesloopt waarna er een plantsoen werd aange
legd. Rond het plantsoen werden de eerste woningen van de buurt 'De Oude 
Plaats' gebouwd. De steenplaats 'De Kouwenhoek' stond aan het begin van de 
Groenedijk, daar waar zich nu de gemeentewerf bevind. Ook deze steen
plaats, die eigendom was van de familie Vau Cappellen, werd gesloten door 
de teloorgang van de ijsselsteenindustrie. In 1913 werd het terrein verkocht 
aan de Rotterdamse Houthandel Abraham van Stolk. De steenplaats van Fop 
Mijnlieff, die lag op een terrein waar nu de Piet Hein- Tromp- en De Ruyter
straat is, ging in 1872 over op mechanisatie. Later kwam deze steenplaats in 
het bezit van de familie Den Boer die in 1905 de steenplaats moest sluiten. 
Mijnlieff was ooit in het bezit van nog een steenplaats aan de dijk. Vermoe
delijk stond deze op de plaats van de Glashut, daar waar nu ongeveer het be
drijf van de ftrma Olthof aan de Nijverheidstraat is gevestigd. Nog uit te voe
ren onderzoek moet hier uitsluitsel brengen. De steenplaats kwam later in het 
bezit van de familie Zuiderhoek waarvan het laatste familielid, Willem Jaco
bus rond 1890 naar Rotterdam vertrok. 

Rietmatterijen. 
Riet was naast turf een belangrijk materiaal voor de steenbakkerijen. Van riet 
werden matten gemaakt waarmee de pas gevormde en drogende ijsselstenen 
werden afgedekt om ze zo te beschermen tegen regen en te fene zon. Daar
naast werden rietmatten in de tuinbouw gebruikt voor het beschermen van 
gewas. Het riet werd in het najaar en de winter gesneden in de Ussel maar 
werd ook betrokken uit de Biesbosch en noord- west Overijssel. Capelle telde 
halverwege de 1ge eeuw vier rietmatterijen. 
Twee ervan hoorden bij een steenplaats, te weten; 'De Oude Plaats' van Lans 
en die van 'Den Boer' in Keeten (Capelle-West). Beide rietmatterijen verdwe
nen toen de steenplaatsen werden gesloten. De andere twee behoorden aan H. 

I',.\f\~ .. - <. 

.JI'.:~~I:~ 

i'lIB""~'''''i'' '"W;ii'"'' , 

Buijs en B.A. de Zanger, die vrijwel zeker rietmatten leverden aan andere 
~~ ............,.__......,. ..., steenplaatsen
 

'Ilangs de. Ussel. 
. Op een netmat

terij werkten ge
middeld drie vol
wassen mannen 

. en acht kinderen. 

Het personeel 
van de rietmat
.tenfabriek van 
Lans. Collectie 

F.N. van Es. 
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Openingstijden musea en museumwoningen 

Historisch Museum, Bermweg 13 (Gemaal Jan Anne Beijerinck): exposities 
'Van Ussels1ib tot IJsselsteen' en '100 jaar wonen in Capelle aan den Ussel'. 
Daarnaast is ook de machinekamer van het historische gemaal te bezichtigen. 
Geopend van 5 mei tlm 22 september, elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Van 29 september tlm 27 oktober is dit museum geopend op zaterdag van 
13.00 tot 16.00 uur. Groepen of scholen kunnen een afspraak maken met de 
beheerder van de musea, de heer C. van Beusekom (tel.O 10-4422440) voor een 
bezoek op werkdagen. 

Dief- en Duijhuisje aan de Rozenburcht: expositie 'Wonen aan de IJssel'. Ge
opend op de eerste zaterdag van de maanden mei tlm september en op 8 sep
tember (Monumentendag) van 11.00 tot 17.00 uur. Op de 1e zaterdag van okto
ber is dit kleinste museum van Nederland geopend van 13.00 tot 16.00 uur. 

Boerderijwoning HVC, 's Gravenweg 325: Boerenleven eerste helft 20e eeuw. 
Geopend tlm 22 september op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Museumwoningen Woningpartners, Buizerdhof 367 en Tankenberg 20: resp. 
pop-artstijl en romantisch-progressieve stijl. Geopend tlm 23 september op 
woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Door de HVC is langs de musea en de museumwoningen een fietsroute uitge
zet die is afte halen op bovengenoemde adressen, het gemeentehuis en het CIC 
in de bibliotheek. 

Maquette van steenplaats gemaakt door J de Jong. (Foto J de Gier) 
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Expositie 'Van IJSSELSLIB tot IJSSELSTEEN' 

5 mei tJm 27 oktober 2001 

tekst: Henk van der Marel
 
Cor van Maanen
 
Paul Weyling
 

redactie en samenstelling:
 
Paul Weyling
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cués die zijn teruggekeerd naar de plaats van herkomst, die over hun beleve
nissen voor-, in- en na Capelle willen verbalen. Een en ander zal worden ge
bruikt voor de expositie en publicatie over de ramp. Het ligt in de bedoeling 
om op I februari 2003 de expositie te openen en de publicatie gereed te heb
ben. 

Reacties graag schriftelijk aan het adres van de redactie; Anzere 17, 2903 PB 
Capelle aan den IJssel of aan de heren Van der Marel (tel. 010- 4471442) en 
Van Maanen (tel. 010- 4581198). 

Havens & Heerlijkheden & Het IJsselsteentjesproject. 
Het lag in de bedoeling om dit jaar in Capelle aan den IJssel, net als in vorige 
eeuwen, weer ijsselsteen~es te bakken. Een en ander in het kader van Havens 
& Heerlijkheden, het regionale programma van Rotterdam 2001 Culturele 
Hoofdstad van Europa. Volgens het conceptplan van organisator Kunstge
bouw (d.d. dec. 1999) zou op een terrein langs de Hollandsche lisse}, van april 
tlm september, een tijdelijke steenoven worden ingericht. Met de daar op ori
ginele wijze gebakken steentjes konden in de werkplaats op het terrein kunste
naars beelden maken; vormgevers gebruiksvoorwerpen ontwerpen en archi
tecten hun modellen maken. Voor scholen zou een lesprogramma worden ver
zorgt waarbij scholieren zelf met klei en zand aan de slag konden en zo het 
hele productieproces van de ijsselsteen leren kennen. Ook kon iedere Capelle
naar zijn 'ijsselsteentje' bijdragen bij het bouwen van een 'monument voor de 
toekomst'. Samenwerking zou worden gezocht met de Historische Vereniging 
Capelle. Op de jaarvergadering in het voorjaar van 2000 werd door u enthousi
ast op de conceptplannen gereageerd. Helaas voor Cultureel Capelle en de 
HVC in het bijzonder kwam in februari 2001 het bericht dat het ambitieuze 
plan niet door kon gaan. Was het plan te kostbaar? Te ambitieus? Het blijft 
jammer! Ter vervanging van het ijsselsteentjesproject wordt een driedelige 
televisiefilm gemaakt met als titel 'Hoe mooi is Capelle'? 

Het afgelasten van het ijsselsteen~esproject was voor de HVC geen reden 
om de geplande expositie over het gebruik en de geschiedenis van de ijssel
steen niet door te laten gaan. De projectgroep 'IJsselsteen', bestaande uit Henk 
van der Marel, Cor van Maanen en Paul Weyling waren in februari met de 
voorbereidingen al zover gevorderd dat vanwege het vele werk, van vooral 
Henk en Cor, van afgelasting geen sprake meer kon zijn. De expositie met als 
titel 'Van IJsselslib tot IJsselsteen' werd dan ook onder grote belangstelling en 
volgens plan op 5 mei 2001 door de wethouder cultuur, de heer R.P. Binnen
dijk, geopend. 
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Baksteen
 
Baksteen is in Nederland al sinds eeuwen het meest gebruikte bouwmateriaal.
 
In onze monumenten treffen we dan ook bakstenen aan in de meest uiteenlo

pende kleuren en formaten. Al in het midden van de 12e eeuw werden er in
 
Nederland stenen gebakken. Baksteen verdrong daarna steeds meer bet schaar

ser wordende hout en het dure natuursteen, dat geïmporteerd moest worden. De
 
grondstof voor baksteen was in Nederland volop aanwezig.
 

Een beetje geschiedenis...
 
Het bakken van bouwstenen vond waarschijnlijk ongeveer 5000 jaar geleden
 
voor het eerst plaats in Mesopotamië. In Nederland maakten de bewoners voor
 
het eerst kennis met de steenbakkerij onder de Romeinse overbeersing. De Ro

meinen waren bouwmeesters bij uitstek en werkten veel met ongebakken klei

steen en natuursteen. Wanneer er geen of onvoldoende natuursteen beschikbaar
 ,I: was en ongebakken stenen voor het gestelde doel ongeschikt waren, werd in 
het tekort voorzien door baksteen. De Romeinen gebruikten vaste steenovens 
voor de baksteenproductie. In ons land reikte het gebied van de Romeinen tot 
de rivier de Rijn. De Romeinen pasten hier het gebruik van baksteen toe bij de 
aanleg van wegen, de bouw van legerplaatsen, landhuizen, boerderijen en bur
gerwoningen. De omvang van de hier in steen uitgevoerde werken was echter 
klein. Het grootste deel van de woningen van de autochtone bevolking bleef in 
hout uitgevoerd. 

Na het vertrek van de Romeinen werd er vrijwel niet meer in steen gebouwd. 
Hout was weer het meest gebruikt bouwmateriaal. Alleen voor belangrijke 

Steenplaats "De Kouwenhoek". Foto: ArchiefHVC 
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I 
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gebouwen werd natumsteen uit zuidelijker streken aangevoerd. In het midden 
van de Be eeuw is er pas weer sprake van het gebruik van baksteen. Vermoe
delijk waren het de cisterciënzer monniken die het steenbakken uit klei weer 
oppakten. Vooral kloosters, kerken en kastelen werden in steen uitgevoerd. Dat 
waren grote dikke stenen die klooster- stenen of moppen werden genoemd 

IJsselsteen 
Vanaf de veertiende eeuw werden er langs de Hollandsche lissel ijsselsteentjes 
gemaakt. De klei op de bodem en langs de oevers van de rivier was bijzonder 
geschikt voor het bakken van steen. De voorraad klei was bovendien onuit
puttelijk omdat bij iedere vloed weer nieuw slib werd afgezet. Een ander voor
deel was dat de brandstof voor de ovens, in de vorm van turf, in de nabijge
legen veengebieden volop aanwezig was. Later werd er ook turf aangevoerd 
vanuit de noordelijke provincies. Vervoer over water was toen ook al de juiste 
weg want de aanvoer van turf en de afvoer van ijsselsteentjes ging veelal per 
schip via de IJssel. De bloeitijd van de steenplaatsen lag in de 17e (Gouden 
Eeuw) en 1ge eeuw. In een verslag uit 1861 staat dat er langs beide oevers van 
de Hollandsche lissel28 steenplaatsen in bedrijf zijn, waaronder vier in Capel
le. Gezamenlijk produceerden zij niet minder dan 1 miljard stenen per jaar. De 
toegepaste methode van kleiwinning leverde een produkt op van hoge kwali
teit. Deels waren het harde stenen geschikt voor plaveisels en schoorstenen, 
deels ook fraaie gele steentjes voor woonhuizen. De gele klem was te danken 
aan de in de verse klei levende organismen. Hoewel de ijsselsteentjes minder 
geschikt waren voor grote bouwwerken werden voorgevels uit esthetische 
overwegingen toch hiermee uitgevoerd. De kleine afmetingen waren ook reden 
dat togen vaak in ijsselsteen werden uitgevoerd. De steenplaatsen zorgden voor 
veel werkgelegenheid in de IJsselstreek. Op een steenplaats werkten in die tijd 
niet minder dan 40 mannen en vrouwen en hun kinderen. In 1949 zijn er nog 
drie steenplaatsen langs de IJssel in bedrijf. De laatste, 'Klein Hitland' in Nieu
werkerk aan den lissel, ging in 1964 dicht. 

Van lisselslib tot lisseisteen.
 
Oorspronkelijk werd er alleen klei uit de vaargeul gebaggerd maar later werd
 
door de toenemende vraag naar ijsselsteen ook uit de zellingen klei wegge

haald. Zellingen waren buitendijks gelegen terreinen, begrensd door haaks op
 
.--- ..,	 de dijk staande rietkra
, i	 gen, waar zich door de 

eb- of vloedstroom in de 
rivier slib afzette. In de 
herfst en winter brachten 
de slibbaggeraars in een 
zogenaamde 'slikbok', een 

·<.;' ,-.... 11I I~~ Iplat vaartu~g zonder zeil, 
"'" "'~, ; ;. ~ het matenaal naar deI~turt i.='	 f" 'zaatzelling'. Deze was 

aan de rivierzijde grotendeels afgesloten en liep alleen bij hoogwater onder. 
Hier liet men het slib 2 jaar 'besterven'. Gedurende die periode konden de aan
wezige humusdeeltjes verrotten en steen~es naar beneden zakken. Het beno
digde zand, dat om een betere samenstelling te kunnen verkrijgen met de klei 
werd vermengd, kwam meestal uit de Nieuwe Maas. 

Gedmende de winterperiode konden door de vaak slechte weersomstandighe
den geen verse stenen gevormd worden. De steencampagne startte daarom half 
april De klei werd dan bij laag water door 'karrevoerders' vanuit de 
'zaatzelling' naar de buitendijks gelegen 'slikdam' gebracht waar de 
'aardemakers' er de verontreinigingen uithaalden. Hierbij werd de klei bloots
voets gekneed en indien nodig met zand gemengd. Daarna ging de klei, mid
dels kruiwagens of karren,via de karrestoep (een verlaagde overgang in de 
dijk) naar de steenplaats. 

Het voorbewerkte materiaal werd eerst naar de 'vormer' gebracht. Deze vulde 
een houten raamwerkje voor maximaal 8 stenen en streek het overtollige mate
riaal weg met een afstrijkhout. De 'vormer' werd daarbij geassisteerd door een 
'opsteker' die een bonk klei, voldoende om één raam te vullen, aameikte. Drie 
jongens, 'plakkers'genoemd, brachten de volle raamwerkjes naar de uitgestrekte 
droogplaats. Hier werd het raamwerkje even boven de grond uitgeschud. Zodra 
ze zonder schade konden worden beetgepakt werden de 'groene' stenen door 
vrouwen en kinderen op de smalle kant gezet om sneller te kunnen drogen. Een 
paar dagen erna werden ze dan op elkaar gestapeld. Tijdens het drogen dienden 
de opgetaste stenen tegen regen en felle zon te worden beschermd en werden 
dan met rietmatten afgedekt. Na een droogtijd van ongeveer 14 dagen werden 
de stenen door vrouwen met kruiwagens de oven ingereden en gestapeld. Een 
oven was in het algemeen ca. 15 tot 20 m lang, ca. 12 m breed en omringd door 
1 á 1,5 meter dikke mmen die ca. 5,5 meter hoog waren. Aan de onderkant van 
de lange zijden waren stookgaten aangebracht die uitkwamen in de aange
bouwde tmfschmen. Tussen de gestapelde stenen werden ter hoogte van de 
stookgaten zogenaamde vumgangen uitgespaard. Nadat de oven gevuld was, 
werden de boven- en voorzijde dichtgemaakt met zoden, klei of oude afgekeur
de stenen. Hierna begon het stoken. In de vuurgangen werden grote hoeveelhe
den turf 'gesmakt'. Het stoken was een secuur karwei. De stoker was dan ook 
de belangrijkste man op de steenplaats. Het was van belang om een gelijkmati
ge verhitting binnen de gehele oven in stand te houden. De stooktijd bedroeg, 
afhankelijk van de gewenste kwaliteit, 6 tot 8 weken. Al die tijd bleef en sliep 
de stoker bij de oven. Als met het stoken was gestopt moest de oven nog min
stens een week afkoelen voordat de steentjes eruit konden worden gereden, ge
sorteerd en op klem en kwaliteit opgetast. Na geheel te zijn afgekoeld werden 
ze getransporteerd naar de vele afnemers in ons land, maar ook naar andere 
delen van de wereld. Hollandse zeeschepen namen namelijk in de 17e en l8e 
eeuw de ijsselsteentjes vaak mee als ballast naar onder andere Sminame, Tai
wan, Zuid-Afrika, de Oostzeelanden, de Antillen en Indonesië waar er huizen 
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en andere objecten mee werden gebouwd. IJsselsteentjes zijn dus wereldbe het Goudse tweede kamerlid A.W.F. Idenburg bracht de 
roemd.
 

Mechanisering.
 
De technische vooruitgang in de 1ge eeuw ging ook aan de ijsselsteenindustrie
 
niet voorbij. Gedwongen door felle concurrentie ging een deel van de fabrikan

ten over tot mechanisering van de steenplaatsen. Het transport van de klei ging
 
voortaan met kipkarren over een loniespoor, getrokken door een kleine loco

motief. Het mengen van de klei vond plaats in een door stoomkracht aangedre

ven molen. Met een vormbakmachine werden 6 stenen tegelijk gevormd en een
 
produktie van 3000 stenen per uur gehaald. Ook het transport naar de zoge

naamde 'afplakvelden' ging per lorriespoor. Het bakproces veranderde echter
 
vrijwel niet.
 

Het sociale leven op de steenplaats. 
De steenplaatsen langs de Hollandsche Ussel waren geïsoleerd gelegen. Oor
zaak hiervan was de stank en rook die tijdens het stoken werd geproduceerd. 
Steenovens werden daarom buiten de bebouwde kom gebouwd. Daarnaast wer
den de steenplaatsen om economische redenen zo dicht mogelijk bij de zellin
gen gesitueerd. Het bakproces maakte het verder noodzakelijk dat zowel eige
naar als arbeiders en hun meewerkende gezin, zij het in verschillende omstan
digheden, op of in de buurt van de steenplaats woonden. De arbeiders kregen er 
een eenvoudig huisje met een stukje grond om aardappelen en groenten op te 
verbouwen en een varken te houden. Het was een ongeschreven wet, dat bij 
nacht en ontij, het volk opgeroepen kon worden om de drogende steentassen te 
beschermen tegen de regen, door ze met rietmatten af te dekken. Ook wanneer 
een schip aanlegde moest men ten alle tijden beschikbaar zijn om deze te laden 
of te lossen. Geen situatie om jaloers op te zijn. Vooral ook omdat de ar
beidsomstandigheden belabberd waren. Allereerst betrof het hier voor velen 
seizoenarbeid. De werktijd in het seizoen bedroeg niet minder dan 15 uur per 
dag (van s' morgens vijf tot s' avonds acht) tegen een beloning van 1 á 2 gulden 
per week. Vrouwen en kinderen (vaak al vanaf 7 jaar) waren verplicht een 
steentje bij te dragen aan het gezinsinkomen. Als de vrouwen zwanger waren 
leidde dit soms tot onverantwoorde toestanden. Zij bleven door de armoede 
gedwongen, werken zolang dat kon. Enkele dagen na de bevalling verscheen 
men weer op het werk, vaak met de baby in een stijfselkistje, om het tussen 
alles door te kunnen voeden. Iemand die deze misstand van nabij had meege
maakt kreeg als antwoord op de vraag: Hoe dit alles toch mogelijk was? "Klaas 
van Es, de onderbaas van de Oude Plaats, kneep een oogje toe en de andere 
arbeiders liepen dan een stapje harder. Iedereen wist dat in de arme arbeiders
gezinnen die paar centen niet gemist konden worden". Waarom bleven dit soort 
situaties toch houdbaar? De onderlinge saamhorigheid was groot. Wij hebben 
elkaar zeiden de mensen op de steenplaats en gaven daarbij aan niet jaloers te 
zijn op hun broodheren, die eenzaam in hun grote koude huizen verbleven. 
Omstreeks 1900 kwam er enige verandering in de situatie. Op aanwijzing van 

HVC Nieuwsbrief zomer 2001 pagina 30 

toenmalige minister- president Dr. A. Kuyper zonder be~ 
geleiding een bezoek aan de steenplaatsen langs de Ussel. ~'.'l"~~,,:~!,[.:l 

l;;:;;;::ç:;:'.. ~'''''''!''~w1l~~ , "~"iM":l~......, ...Hij gelaste daarna een grondig onderzoek naar de wantoe .~ /~.(~
r':"'~ ....-. _ _.., -standen. Twee vrouwen van de steenplaats 'De Oude 

Plaats' werden in Den Haag ontboden om aan het onder
zoek deel te nemen. Het onderzoek zorgde er voor dat er ~?jeen einde kwam aan één van de zwarte bladzijden uit on
ze sociale geschiedenis. 

~. 
Ondergang van de ijsselsteenindustrie 
Aan het einde van de 1ge eeuw raakte de ijsselsteenindu (f .. 
strie in verval en kwam er een einde aan de glorietijd van 
de ijsselsteen. De toenemende vervuiling van de rivier 

~J'~'<."
Klaas van Es, on

verminderde de kwaliteit van het slib. Verder leidde de derbaas van "de 
opening van Nieuwe Waterweg tot hogere stroomsnelhe Oude Plaats". Col
den waardoor er minder slib in de zellingen werd afgezet. lectie F.N. van Es. 
Ook economische en technische redenen deden het ijssel
steentje de das om. De steen was als wegklinker minder bestand tegen de toe
nemende zwaarte van het verkeer dan de grotere Waalsteen. Fnuikend waren 
ook de voorschriften van de Woningwet waardoor het onmogelijk werd ijssel
steentjes toe te passen in de sociale woningbouw. Daarnaast leidde de nieuwe 
arbeidswetgeving, de wet op kinderarbeid en het invoeren van de leerplichtwet 
tot verhoging van de personeelslasten. Opkomende industrieën met betere ar
beidsomstandigheden, zoals onder andere de scheepsbouw, zorgden bovendien 
voor personeelsgebrek. Als eerste moesten de steenplaatsen sluiten die niet wa
ren overgegaan tot mechanisatie van het productieproces. De steenplaatsen die 
wel met hun tijd waren meegegaan, waaronder de Capelse steenplaatsen, hiel
den het ook niet zo lang meer vol. Snel verdwenen dan ook de steenplaatsen uit 
onze streek. Naast een aantal ruïnes en uitdrukkingen in de volkstaal herinnert 
weinig meer aan deze eens zo bloeiende nijverheid. 

De Capelse steenplaatsen. 
Tussen 1561 en tot zeker 1680 heeft de ambachtsheer een steenplaats in Capel
le gehad. Waar de steenplaats stond is niet bekend. Mogelijk is het 'De Oude 
Plaats' die dichtbij het Slot lag? De Oude Plaats was in ieder geval de bekend
ste in Capelle en generaties lang eigendom van de familie Lans. Willem Ary 
Otto Lans, buitenechtelijke zoon van Gijsbertha Lans, erfde de steenplaats van 
zijn moeder. Rond 1840 liet hij ten westen van de drie steenovens een fraaie 
woning bouwen die na hem door zijn zoon, G.W. Lans (1832-1904) werd be
woond. De laatste ging in 1870 over tot mechanisering van het bedrijf middels 
een door stoomkracht aangedreven kleimolen. Na zijn overlijden ging de steen
plaats over in handen van zijn schoonzoon die het bedrijf in 1909 noodgedwon
gen moest sluiten en verkopen. De steenbakkerswoning werd verkocht aan de 
gemeente Capelle aan den Ussel die het fraaie pand als raadhuis in gebruik 
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nam. De drie ovens werden gesloopt waarna er een plantsoen werd aange
legd. Rond het plantsoen werden de eerste woningen van de buurt 'De Oude 
Plaats' gebouwd. De steenplaats 'De Kouwenhoek' stond aan het begin van de 
Groenedijk, daar waar zich nu de gemeentewerf bevind. Ook deze steen
plaats, die eigendom was van de familie Vau Cappellen, werd gesloten door 
de teloorgang van de ijsselsteenindustrie. In 1913 werd het terrein verkocht 
aan de Rotterdamse Houthandel Abraham van Stolk. De steenplaats van Fop 
Mijnlieff, die lag op een terrein waar nu de Piet Hein- Tromp- en De Ruyter
straat is, ging in 1872 over op mechanisatie. Later kwam deze steenplaats in 
het bezit van de familie Den Boer die in 1905 de steenplaats moest sluiten. 
Mijnlieff was ooit in het bezit van nog een steenplaats aan de dijk. Vermoe
delijk stond deze op de plaats van de Glashut, daar waar nu ongeveer het be
drijf van de ftrma Olthof aan de Nijverheidstraat is gevestigd. Nog uit te voe
ren onderzoek moet hier uitsluitsel brengen. De steenplaats kwam later in het 
bezit van de familie Zuiderhoek waarvan het laatste familielid, Willem Jaco
bus rond 1890 naar Rotterdam vertrok. 

Rietmatterijen. 
Riet was naast turf een belangrijk materiaal voor de steenbakkerijen. Van riet 
werden matten gemaakt waarmee de pas gevormde en drogende ijsselstenen 
werden afgedekt om ze zo te beschermen tegen regen en te fene zon. Daar
naast werden rietmatten in de tuinbouw gebruikt voor het beschermen van 
gewas. Het riet werd in het najaar en de winter gesneden in de Ussel maar 
werd ook betrokken uit de Biesbosch en noord- west Overijssel. Capelle telde 
halverwege de 1ge eeuw vier rietmatterijen. 
Twee ervan hoorden bij een steenplaats, te weten; 'De Oude Plaats' van Lans 
en die van 'Den Boer' in Keeten (Capelle-West). Beide rietmatterijen verdwe
nen toen de steenplaatsen werden gesloten. De andere twee behoorden aan H. 
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Buijs en B.A. de Zanger, die vrijwel zeker rietmatten leverden aan andere 
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Openingstijden musea en museumwoningen 

Historisch Museum, Bermweg 13 (Gemaal Jan Anne Beijerinck): exposities 
'Van Ussels1ib tot IJsselsteen' en '100 jaar wonen in Capelle aan den Ussel'. 
Daarnaast is ook de machinekamer van het historische gemaal te bezichtigen. 
Geopend van 5 mei tlm 22 september, elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Van 29 september tlm 27 oktober is dit museum geopend op zaterdag van 
13.00 tot 16.00 uur. Groepen of scholen kunnen een afspraak maken met de 
beheerder van de musea, de heer C. van Beusekom (tel.O 10-4422440) voor een 
bezoek op werkdagen. 

Dief- en Duijhuisje aan de Rozenburcht: expositie 'Wonen aan de IJssel'. Ge
opend op de eerste zaterdag van de maanden mei tlm september en op 8 sep
tember (Monumentendag) van 11.00 tot 17.00 uur. Op de 1e zaterdag van okto
ber is dit kleinste museum van Nederland geopend van 13.00 tot 16.00 uur. 

Boerderijwoning HVC, 's Gravenweg 325: Boerenleven eerste helft 20e eeuw. 
Geopend tlm 22 september op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Museumwoningen Woningpartners, Buizerdhof 367 en Tankenberg 20: resp. 
pop-artstijl en romantisch-progressieve stijl. Geopend tlm 23 september op 
woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Door de HVC is langs de musea en de museumwoningen een fietsroute uitge
zet die is afte halen op bovengenoemde adressen, het gemeentehuis en het CIC 
in de bibliotheek. 

Maquette van steenplaats gemaakt door J de Jong. (Foto J de Gier) 
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