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'IITNOI)I( ;INC LEDENVERGADERING 

wc )I':NSJ)A(; 29 MAART 2006 

(;,"/1111 11\ '( '/id, 

lIi('rhij IICllIi/-:I'1I wij 11 lIil voor Ill'l hijWllIll'1I van de Algemene 
I ,('lI('nw'r/-:'llkrillg op wCI('lIsllag 21' IIIailrl 2006 in het Historisch Museum, 
Ikrlllwl'/-: IJ. Aallvang 11' ..'41 11111'. lid MllseulIl is 11I11 19.00 uur open. 

!\gl'lula 

1	 Opening door de voorziller 

2	 Mededelingen 
Berichten van verhindering. 
Jaarlijks ontvangt de HVC allerlei tijdschriften, nieuwshrievell cll·.; d<l<ll" 
van bewaart de HVC maar een klein deel. Helrestanl ligt hij hillnenkl)lllsi 
op een tafel en het staat u vrij om mee te nemen wal uw inleresse heen. 
Verdere mededelingen. 

3	 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2005 
Deze notulen zijn reeds gepubliceerd in de HVC Nieuwsbrief zomer 2005, 
pagina 49. Verder is een beperkt aantal exemplaren ter vergadering beschik
baar. 

4	 De HVC in het jaar 2005
 
Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 4.
 

5	 Financieel verslag 2004 / begroting 2006
 
Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 14.
 

6	 Verslag kascontrolecommissie 2005
 
en benoeming kascontrolecommissie 2006
 

7	 Wijziging bestuurssamenstelling HVC 
Mede naar aanleiding van de bespreking van het Huishoudelijk ReglelllL'lll 
op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2005 heen hel besluur Ik 
huidige bestuurssamenstelling onder de loep genomen. Hierhij is gekeken 
naar de beleidsterreinen die, naar de mening van het bestuur, op bestuurlijk 
niveau ingevuld moeten worden en is een inventarisatie gemaakt van de 
taken en werkgroepen die er momenteel zijn binnen de HVC. Dit heeft gere
sulteerd in een voorstel 'Wijziging bestuurssamenstelling HVC' (bijgaand). 
Dit stuk is ter bespreking en vaststelling. Vervolg: het bestuur is reeds gestart 
met het zoeken naar kandidaatbestuursleden. In september zal een extra 
ledenvergadering worden gehouden om een volledig bestuur voor de HVC 
te verkiezen. 

8	 Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: mevrouw A. Swets en de heer 1'..I.c. Weyling. 
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Aftredend en niet herkieshaar: de heer T Verkaik. Het bestuur stelt voor de 
vacature T. Verkaik niet in Ic vullen op basis van de oude bestuurssamenstel
ling, maar op basis van de nieuwe (zie agendapunt 7). Het bestuur stelt voor 
in de vacature van voorzitter te benoemen mevrouw A. van den Bremen, nu 
secretaris. Tegenkandidaten worden verzocht zich voor aanvang van de ver
gadering bij de secretaris te melden. 

9 Rondvraag 

10 Sluiting 

Na afloop van de vergadering zal er een korte pauze zijn. Daarna, omstreeks 
20.30 uur, zal de heer Johan Knoester een lezing verzorgen met als titel 'Leven 
en werken op de steenplaatsen langs de Hollandsche IJssel'. De heer Knoester 
was na zijn studie geschiedenis in Leiden ruim twintig jaar werkzaam als docent 
geschiedenis aan het Rotterdams Lyceum. Sinds 2000 is hij werkzaam bij het 
Erlgoedhuis Zuid-Holland. 

De voorzitter (waarnemend): 

P. IC. Weyling 

Wijziging bestuurssamenstelling HVC -- voorstel ALV d,d. 29 maart 2006 

de secretaris: 

A. van den Bremen 

Bijlage bij agendapunt 7 
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dIverse locatles aCllVlteJtcn en 
- medewerkers 
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locaties OndCm"I.lS i de. 

Zorgdragen voor IRegelen gl"oeps
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ystecmbehecr 
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klusscntci\1O
 KUllstemrollssC! 

Klankbordgroep Hall. [J::.~el 



JAARVERSLAG, DE HVC IN HET JAAR 2005 

Bestuur 
In he! bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel hebben zich 
in hel jaar 2005 enkele wijzigingen voorgedaan. 

l)e heer M. Beugeling heeft om persoonlijke redenen op 21 maart 2005 het voor
/,illl'rschap van de HVC neergelegd. Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 
.\() maarl 2()():') is besloten dat de 2e voorzitter, de heer P.J.C. Weyling, voorlo
pig als waarnemend voorzitter zal fungeren. De heer C. van Maanen was aftre
dend en heen zich om gezondheidsredenen niet herkiesbaar gesteld. Besloten 
werd om nie! in de vacature te voorzien. Mevrouw A. van den Bremen en de 
heer C. van Beuseko11l waren aftredend en herkiesbaar en zijn herkozen. 

Samenstelling bestuur op 31 december 2005: 
- P.J.C. Weyling waarnemend voorzitter/pI' dagelijks bestuur 
- mevr. A. van den Bremen secretaris dagelijks bestuur 
- mevr. A. Swets penningmeester/ledenadm. dagelijks bestuur 
- T. Verkaik lid/depothouder algemeen bestuur 
- C. van Beusekom lid/beh. Dief- en Duifhuisje algemeen bestuur 
- J. de Gier lid/fotoarchief algemeen bestuur 

- A.M. den Boer adviseur 
- P. van der Vaart adviseur 
- C. van Yperen adviseur 

Hel Dagelijks Bestuur vergaderde in 2005 maandelijks, het Algemeen Bestuur 
Cl'nmaa I pl:r tWl:e maanden. 

I,l'dcn cn vrijwilligers 
In 2()()5 komkn 34 nieuwe leden worden ingeschreven. Hiertegenover stonden 
IlJ kdl:n die om verschillende redenen de vereniging hebben verlaten. Op 
31 dl:cember 2005 bedroeg het aantal leden 377. De afgelopen jaren is het leden
tal, zoals vermeld in de jaarverslagen, steeds gebaseerd geweest op het aantal 

Excursie l1aar het 
Spoorwegmuseum 

in Utrecht. 28 
september 2005. 

Foto: Jaap de 
Gier. 
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bezorgde Nieuwsbrieven. Maar hierbij zaten ook niet-leden. Dit is nu gecorri
geerd. Alleen betalende leden en ereleden worden als leden erkend. Het gestel
de doel, 400 leden op 1 januari 2006, is daardoor niet gehaald. Maar het netto 
ledental is dit jaar wel weer gestegen met 15. Een mooi resultaat. 

De HVC heeft in 2005 kunnen beschikken over 48 vrijwilligers die zich met hart 
en ziel voor de vereniging hebben ingezet. Als dank heeft het bestuur hun op 28 
september een excursie naar het Spoorwegmuseum te Utrecht aangeboden. De 
dag is bijzonder succesvol verlopen. Zowel wat betreft het museumbezoek zelf 
als ook het gezellig samenzijn. 

Exposities
 
In 2005 zijn bestuur en vrijwilligers er samen opnieuw in geslaagd meerdere
 
exposities te realiseren. De belangstelling was ook dit jaar weer aanzienlijk,
 
1655 mensen hebben de weg naar onze musea gevonden.
 

Religieus erfgoed.
 
Capelse kerken in verleden en heden
 
In het Dief- en Duifhuisje was van 2 april t/m 1 
oktober 2005 een expositie met als titel 3aeligfeûif
'Religieus erfgoed. Capelse kerken in verleden 
en heden' te bekijken. Dit was alweer de 15e erf oeb 
expositie sinds de ingebruikname van het Dief - "";.~~" 11 

lIIIa ' .•.·k,.~~. < . .• .' Ik Een Duifhuisje op 14 september 1996 als muse i v;~.,.!.~. x 
um. De expositie is samengesteld door Aad de .. '~i+.~'".p

• 1~~li!'F1h i 0Bruijn, Jaap de Gier en Kees van Beusekom. 11IIII <,'.. ';-.1'""" .. ·•• Se

Met het thema sloot de HVC aan bij het thema 
"-'......· _. .o/iI;·-;:è.;;t'-:? I- ,i·....van de Landelijke Open Monumentendag 2005. - ~ .~ 
~ __ . ~ti .'TDe expositie werd op 2 april geopend door ds. J. 

f . 'I'.in""' ...... ,~. \ !van Andel. Aantal bezoekers ruim 450. Met 9 ..,,...,.., i,_-, E 
openstellingen (7 zaterdagmiddagen, Museum In hel Dief- en DulfhuÎs' : 

batllllllllsl.......n .....rlllNf 1
t.
aaIPeR_IIUCMI.~"""I:aI"IUnII~,·. ','dag en Open Monumentendag) in 2005 is dat ".,----_.-_.......
:. 
~- =-...=o::~'":.i~":. ..~ w I!gemiddeld circa 50 bezoekers per keer. 

Merck toch hoe sterek, 
Capelle in verdediging 
In het Historisch Museum aan de Bermweg 13 
is nog tot en met 7 mei 2005 de expositie 
'Merck toch hoe sterck - Capelle in verdedi
ging' te zien geweest. De expositie, samenge
steld door Hans Bolkestein, stond in het teken 
van het Open Monumentendagthema 2004 en 
richtte zich op objecten die hier vroeger ter ver
dediging tegen vijandelijke activiteiten op 
Capels grondgebied zijn geweest, zoals onder 
andere het middeleeuwse kasteel. Aantal bezoe
kers in 2005: 374. Waarmee het totaal aantal 
bezoekers van deze expositie, die op Open 
Monumentendag 11 september 2004 werd 
geopend, op 673 kwam. 
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Verdwenen Scheepshellingen 
Op 21 mei 2005 werd door Ditta Vuyk-Stam, 
echtgenote van de laatste directeur van A. 
Vuyk & Zonen's Scheepswerven, de expositie 
.Verd wenen Scheepshellingen' geopend. 
Aanleiding voor deze expositie waren de vele 
vragen die de I-l VC kreeg over de geschiede
lIis van wer!" II van Vuyk aan de Dorpsstraat 
i.v.m. de onlwikkeling van het Vuykpark daar 
en de sluiting van de Ysselwerf in 2001. Een 
andere reden was dat de scheepsbouw eeu
wenlang heel belangrijk geweest is voor 
Capelle aan den IJssel. Kiellegging, tewaterla
ting, afbouw, proefvaart, overdracht. 
Honderden keren hebben deze handelingen 
zich op scheepswerven in Capelle afgespeeld. 
Tienduizenden hebben hier hun brood in de 
scheepsbouw verdiend. Prachtige schepen 
hebben ze gebouwd, van heel klein tot heel groot. Een expositie over dit onder
werp zou de geschiedenis van Capelle rijker en interessanter maken, zo vond het 
bestuur van de HVC. Daarom werd tevens besloten deze geschiedenis vast te 
leggen in een boek onder dezelfde titel 'Verdwenen Scheepshellingen'. Dit boek 
is in eigen beheer uitgegeven. Het eerste exemplaar werd, aansluitend aan de 
officiële opening van de expositie, feestelijk uitgereikt aan de heer ir. Edward 
Teeuwen, die het namens zijn vader ir. Jan Teeuwen, directeur van de Ysselwerf, 
in ontvangst nam. Aan het boek is meer dan twee jaar gewerkt door Ger en Ineke 
Mulder, Piet Breedijk, Aline Verkaik en in een later stadium Paul Weyling. De 
expositie is samengesteld door Henk van der Marel en Arie Nobel. Cees van 
Yperen heeft zich met de technische en artistieke kant van de expositie bezig 
gehouden. Samen met Arie Heuvelman, Tom Mulder en Teun Verkaik zijn er 
twee prachtige maquettes gemaakt: de eerste van de werf van Willem & Jan 
Hoogendijk en Co in Kralingsche Veer. De tweede van werf Ir van Vuyk aan de 
Dorpsstraat. De expositie trok niet alleen bezoekers uit Capelle en omgeving, 
maar uit heel Nederland. Zelfs konden bezoekers uit België, Engeland en de 
Verenigde Staten worden genoteerd. Door het bezoek van veel oud-werknemers 
van de Capelse werven en hun familie kreeg een bezoek aan de expositie niet 
zelden het karakter van een reünie. Bijzonder was ook het bezoek van heel veel 
leden van de families Vuyk en Teeuwen, de Studieclub Thomas Aquino (5 juli) 
en de Rotary's van Capelle aan den IJssel (28 juli) en Kralingen (16 september). 
Aantal bezoekers tot en met 31 december 2005: 831. De expositie is nog te 
bekijken tot en met zaterdag 22 april 2006. 
Het totaal aantal bezoekers in 2005 aan het Historisch Museum bedroeg 1205. 

De openingstijden van het Dief- en Duifhuisje zijn van april t/m oktober steeds 
de eerste zaterdag van de maand van 13.00 - 16.00 uur geweest. De openings
tijden van het Historisch Museum waren elke zaterdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Extra openstellingen waren er op de Landelijke Museumdag en Open 
Monumentendag. Tijdens de openingstijden waren steeds twee vrijwilligers/toe
zichthouders van de HVC aanwezig. Het bestand aan toezichthouders bestond in 
2005 uit Kees van Beusekom, Hans Bolkestein, Koos Bouman, Aad de Bruijn, 
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Alie Buijs, Jaap de Gier, Maaikl' van Lienden, Els Lipjes, Henk van der Marel, 
Gel' Mulder, Arie Nobel, Corrie Soek, Simon Paul, Anna Swets, Teun Verkaik en 
Paul Weyling. 

Open Monumentendag 2005 
Op 10 september 2005 vond in Capelle aan den IJssel de 1ge Open 
Monumentendag plaats. Dit jaar stond deze in het teken van het landelijk thema 
'Religieus Erfgoed. Geloven in monumenten'. Zoals al aangegeven stond de 
expositie in het Dief- en Duitnuisje in het teken van dit landelijk thema. 
Daarnaast hebben 11 Capelse kerken - Dorpskerk, De Gaarde, De Hoeksteen, 
De Morgenster, De Voorhof, Elimkerk, Moriakerk, Ontmoetingskerk, 
Pauluskerk, Kom en Zie en de Schenkelkerk - op 10 september hun deuren 
geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in religieuze bouwkunst. Vanuit de 
HVC was een fietsroute langs alle kerken, inclusief de niet aan OMD deelne
mende, uitgezet. In voorheen de Van Cappellenstichting aan de Dorpsstraat 164 
is historische kleding uit de collectie van de HVC geëxposeerd. Ook was het 
weer mogelijk om een rondvaart te maken op de Hollandsche IJssel met 2 oude 
historische zeilschepen. 

Naast alen Monumentendag werden op 10 september ook de 35e Kunstmarkt 
en de 6 Cultuurmarkt georganiseerd. De gezamenlijke opening van deze drie 
evenementen vond plaats in de Dorpskerk. Wethouder van Welzijn en Educatie 
Wim de Bruin gaf om 10 uur het startsein voor deze dag vol cultuur, kunst en 
opengesteld cultureel erfgoed. 

Tijdens Open Monumentendag mochten de beide HVC-musea, het gemaal Jan 
Anne Beijerinck, de deelnemende kerken, de fietstocht, de Van 
Cappellenstichting en de historische zeilschepen zich in een grote belangstelling 
verheugen. Het evenement heeft, mede dankzij het redelijk goede weer, circa 
2025 bezoekers getrokken. 

De werkgroep Open Monumentendag bestond uit Anneke van den Bremen, Jaap 
de Gier en Paul Weyling. 

Rondvaart op de 
Hollandsche 
IJssel. Iedere 
Open Monumen
tendag opnieuw 
een grote 
puhliekstrekker. 
Foto: 10lm 
Praamsma. 
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Depot 
Het jaar 2005 is voor het depot van de HVC aan de 's-Gravenweg 325 bijzon
der geweest. De HVC heeft de zolder boven de stal van de gemeente mogen 
gebruiken op voorwaarde dat het pand zou worden ontruimd zodra een nieuwe 
bestemming voor de boerderij in zicht was. In 2005 was dit moment aangebro
ken. Door de HVC is vervangende ruimte voor het depot gevonden in het 
Historisch Museum en het Dief- en Duifhuisje. Echter niet voldoende om de 
hele collectie op te slaan. Daarom is door de vrijwilligers van het depot en het 
bestuur zeer kritisch naar de collectie gekeken. Besloten werd om alleen die 
zaken te bewaren die een relatie hebben met Capelle aan den IJssel. Hierdoor 
ontstond na een zorgvuldige beoordeling een volume dat in beide musea, met 
enige aanpassingen in het museum aan de Bennweg, kan worden bewaard. 
Waardevolle zaken die afgestoten kunnen worden zullen geschonken worden 
aan andere historische verenigingen of instellingen. De rest zal worden verkocht 
op een 'boeldag', die zal worden gehouden op 21 januari 2006. Gezocht wordt 
nog naar een locatie voor een kleine werkplaats. Voor depothouder Teun Verkaik 
en zijn medewerkers Hans Bongers, Ernst Koster, Johan en Aletta Witkam, Cees 
van Yperen en incidenteel Cor van Maanen en Ger Mulder werd met de boeldag 
een bijzonder periode in de geschiedenis van de HVC afgesloten. De definitie
ve sluiting van het depot in het voorjaar 2006 zal in het bijzonder voor depot

houder Teun Verkaik niet gemakkelijk zijn.
 

Overige / nieuwe activiteiten in 2005
 
Naast het organiseren van diverse exposities en de activiteiten op Open
 
Monumentendag zijn de vrijwilligers van de HVC in 2005 ook betrokken
 
geweest bij veel andere activiteiten. En, zoals we al aangaven in het jaarverslag
 
van 2004, deze nemen alleen maar toe. Dat was destijds ook een zorgpunt voor
 
het bestuur. Voorkomen moest worden dat door overbelasting mensen gingen
 
afhaken. Daarom is in het voorjaar begonnen met een wervingscampagne voor
 
nieuwe vrijwilligers. Die heeft uiteindelijk 13 nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
 
Met name voor de nieuwe activiteiten zoals de Beeldbank, deelname aan de
 
Cultuurwijzer en de Kunstcarrousel, maar ook voor het opnieuw opzetten van
 
het archief, depot en uitbreiding van het aantal toezichthouders voor onze
 
musea.
 
Educatie voor scholen / de Cuituurwijzer
 
In het voorjaar is in Capelle door een aantal Capelse culturele instellingen, waar

onder de HVC, een gezamenlijk aanbod van cultuureducatie voor het basison

derwijs voor het schooljaar 2005/2006 ontwikkeld. Aan dit educatieproject, met
 
de naam Cultuurwijzer, doet de HVC mee met 2 projecten voor de groepen 7 en
 
8. De uitvoering van 'Waterpas' en 'Verdwenen Scheepshellingen' zal maart 
2006 gaan plaatsvinden. De HVC is bescheiden begonnen, maar wil haar aan
bod in het seizoen 2006/2007 uitbreiden met projecten voor de groepen 5 en 6. 
Daartoe is de werkgroep Educatie van de HVC weer nieuw leven ingeblazen. De 
werkgroep bestaat momenteel uit Anneke van den Bremen, Aart Jan Damsteeg 
en José Tielen. 

Kunstcarrousel 
Van mei tot december 2005 is er, speciaal voor senioren, een kunst & cultuur
aanbod geweest onder de naam Kunstcarrousel. Culturele instellingen in Capelle 
en Krimpen aan den IJssel boden hun activiteiten aan. De HVC heeft aparte kof-
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fieochtenden georganiseerd rolld de ex positie 'Verdwenen Scheepshellingen'. 
Helaas is hiervan geen gebruik gemaakt. 

Regionaal Historische Samenwerking 
Vrijdag 11 maart 2005 vond de officië
le aftrap voor de Regionaal Historische 
Samenwerking plaats. Het 
Gemeentearchief Rotterdam (GAR) 
wil de komende jaren meer inhoud 
geven aan zijn functie als gemeentear
chief met een regionale functie voor 
die gemeenten die niet beschikken over een eigen gemeentearchivaris. Gesteund 
door het ministerie van OCW, de provincie Zuid-Holland, de VNG en de Unie 
van Waterschappen kan het Gemeentearchief Rotterdam de samenwerking met 
de (7) gemeenten gaan intensiveren. Er zijn 7 deelprojecten ontwikkeld. In 2005 
heeft de HVC aan 2 deelprojecten meegedaan. Ten eerste aan deelproject 6: het 
Capelse project. Dit project had als doel leerlingen van de O.S.G. IJsselcolIege 
op een speelse manier in aanraking te brengen met het cultureel erfgoed, bron
nenonderzoek en archief in het algemeen. De HVC heeft hierin samengewerkt 
met de Openbare Bibliotheek Capelle aan den IJssel, het IJsselcollege en de 
gemeente Capelle aan den IJssel. Het tweede deelproject (4) is het 
Beeldbankproject. 

Beeldbankproject 
Dit project heeft als doel een groot gedeelte van de foto- en filmcollecties van 
de HVC en de gemeente Capelle aan den IJssel digitaal (webbased) te ontslui
ten. Voor het Gemeentearchief Rotterdam(GAR) fungeert de samenwerking met 
de HVC als pilot. Dat heeft in 2005 ingehouden dat er intensief overleg is 
geweest tussen medewerkers van het GAR en de HVC. Er is een aparte webmo
dule ontwikkeld, daarnaast zijn vrijwilligers geworven die voor het werken met 
de Beeldbank zijn opgeleid door GAR-medewerkers, enz., enz.. In december 
2005 is de HVC-werkgroep Beeldbank met de daadwerkelijke uitvoering van 
het project begonnen. Een project dat zeker een aantal jaren zal duren. Mede 
omdat het de bedoeling is dat de HVC-vrijwilligers ook alle foto's van de 
gemeente Capelle aan den IJssel gaan invoeren in de Beeldbank. Projectleider is 
Bram van Bochave, verder bestaat de werkgroep uit: Anneke van den Bremen, 
Eeuwoud Geneugelijk, Arie de Graaff, Cees Hartmans, Hans Heere, Mariëlle 
Post, Anna Swets en Arie Vliegenthart. Aangevuld met de fotovrijwilligers van 
het eerste uur Jaap de Gier en Aad de Bruijn. 

Regentenkamer 
In afwachting van de restauratie van de Van Cappellenstichting, waaronder de 
Regentenkamer, hebben zes enthousiaste dames van de HVC de gordijnen van 
de regentenkamer gerestaureerd. Dit precieze en tijdrovende karwei is op 
30 augustus officieel afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waarin de 
dames als dank een 'gouden' schaartje en een boeket bloemen in ontvangst 
mochten nemen. Dit cadeau werd hun namens de Van Cappellen Stichting door 
de heer A.E. Kolff overhandigd. 
Tot de restauratie van de regentenkamer klaar is zullen de gordijnen worden 
bewaard in een depot met klimaatbeheersing van het Historisch Museum 
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Regentenkamer. Foto: Han van Senus. 

Rotterdam. De werkgroep 'Restauratie gordijnen Regentenkamer' bestond uit de 
dames Alie Buys, Jenny Charles, Miep Hordijk, José Klaassen, Marijke van 
Vliet en Miep van der Wijngaard. 

Andere doorlopende activiteiten in 2005 zijn geweest: 
Deelname bestuursleden HVC aan: 

Monumentencommissie Capelle aan den IJssel (Paul Weyling) 
Klankbordgroep Hollandsche IJssel (Paul Weyling) 
Bestuur Stichting Beijerinckgemaal (Paul Weyling) 
Klankbordgroep Middelwatering-West/lvecterrein (Anna Swets) 
Gemeentelijke projectgroep begraafplaats Nijverheidstraat (Paul 
Weyling en Simon Pau!) 
Cultureel Netwerk Capelle aan den IJssel (Anneke van den Bremen) 
Deelnemersraad Stichting Cultuur en Evenementen Capelle (SCEC) 
(Anneke van den Bremen) 
Werkgroep Opening Culturele Dag Capelle, voorheen CultuurProm 
(Anneke van den Bremen en Paul Weyling). 
Samenwerking met de Openbare Bibliotheek Capelle aan den IJssel en 
het CultureelInformatiepunt Capelle(CIC) (Anneke van den Bremen). 

Publicaties / Website 

Nieuwsbrieven 
In 2005 zijn onder redactie van Paul Weyling door de HVC vier (kwartaal) 
Nieuwsbrieven uitgegeven. Een vast onderdeel in deze Nieuwsbrieven is de 
rubriek 'Janny van Berkel ontmoet.. ...... '. Samen met Wim van den Bremen 
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Overweldigende 
helangstelling bij 
de opening van de 
expositie en 
presentatie van het 
hoek Verdwenen 
Scheepshellingen. 
Foto : Hans 
Grootenhuijs. 

interviewt zij Capellenaren die kunnen verhalen over vroeger, maar ook over het 
meer recente verleden van Capelle. Ook dit is een manier om de geschiedenis 
van Capelle aan den IJssel vast te leggen. Een eerste begin van Oral History, 
ofwel het vastleggen van 'Gesproken Geschiedenis'. De HVC heeft het voorne
men daar in de nabije toekomst nog meer aandacht aan te gaan besteden. 

Boeken 
Zaterdag 21 mei 2005 is het boek 'Verdwenen Scheepshellingen. Ruim drie eeu
wen scheepsbouw in Capelle aan den IJssel' verschenen. De auteurs zijn Ger 
Mulder en Paul Weyling. Het boek is in eigen beheer uitgegeven door de HVC 
in een oplage van 1056 en geeft in meer dan 200 pagina's een unieke blik op een 
industrie die meer dan 325 jaar in Capelle aan den IJssel heeft bestaan maar uit
eindelijk teloor is gegaan. Omdat over de geschiedenis van de scheepsbouw in 
Capelle aan den IJssel nog niet eerder is gepubliceerd kan met recht worden 
gesproken over een unieke uitgave. Eind 2005 waren al meer dan 1000 exem
plaren verkocht, dan wel cadeau gegeven aan mensen die een bijdrage aan het 
boek en/of de expositie hebben geleverd. Een overweldigend succes dus! 

De HVC zal in de toekomst zeker meer boeken over de Capelse historie in eigen 
beheer gaan uitgeven. Zo is een werkgroep bestaande uit Hans Bolkestein, Piet 
Breedijk, Frans van Es en Paul Weyling al enige tijd bezig met het schrijven en 
samenstellen van een boek over de Capelse boerderijen, dat naar verwachting in 
het najaar van 2006 zal verschijnen. Henk Nijman verzorgde hiervoor al veel 
digitaal fotowerk. 

Website 
Begin 2005 is de website van de HVC vernieuwd en een nieuwe webmaster aan
getreden: Paul van Gink. 
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Overige (meest eenmalige) activiteiten 
Januari 

Nieuwjaarsreceptie HVC in het Historisch Musculll 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Capelle aan den IJssel. De HVC verzorgt 
een foto-expositie m.b.t. het thema verkeer en vervoer. Op het 
Stadsplein voor het Isalatheater wordt door bemiddeling van de HVC 
een ruim 50 jaar oude Capelse brandweerauto getoond. 
Nieuwjaarsreceptie VVD Capelle; de HVC verzorgt een foto-expositie 
i.v.m. 50 jarig bestaan van de VVD Capelle.
 
Aanbieding schilderij CultuurProm 2004 aan de bewoners van
 
d' Amandelhof en De Roo van Capelle m.m.v. de HVC; Paul Weyling
 
vertelt een verhaal uit 'Capelse historie. Vroeger hoort erbij'.
 

Februari 
Aanbieding schilderij CultuurProm 2004 aan de bewoners van De
 
Rozenburcht m.m.v. de HVC; Paul Weyling vertelt een verhaal uit
 
'Capelse historie. Vroeger hoort erbij'.
 
Uitreiking Monumentenschildjes aan monumenteneigenaren.
 

Maart 
WOP-activiteit Schenkel voor senioren; Anneke van den Bremen vertelt
 
een verhaal uit 'Capelse historie. Vroeger hoort erbij'.
 
Infokraam HVC op ontmoetingsavond WOP Schenkel; Paul Weyling
 
vertelt een verhaal uit 'Capelse historie. Vroeger hoort erbij'.
 
Algemene Ledenvergadering HVC met een lezing door ons lid Henk
 
Povée over de geschiedenis van de Lopiker- en Krimpenerwaard.
 

April 
Extra openstelling musea HVC i.v.m. de Landelijke Museumdag. 
Bezoek dames/vrijwilligers van het Streekmuseum Crimpenerhof aan 

's-Gravenweg 325 restaureren. Komt het er in 2006 eindelijk van!
 
Dan kan de vlag uit'
 

Foto: Leendert van der Waal
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voorheen de Van Cappcllcnstichting, met als bijzonder doel een kijkje 
te nemen bij de reslauralic van de gordijnen van de Regentenkamer. 

Mei 
Opening ophaalbrug en onthulling voorlichtingsbord in het Slotpark.
 
Hans Bolkestein en Paul Weyling hebben een belangrijke bijdrage gele

verd aan de totstandkoming van dit bord. Op de feestelijke dag zelf is
 
ter plaatse door beiden cen voorlichtingsstand bemand.
 
Seniorenbeurs Capelle in het Isalatheater, de HVC is vertegenwoordigd
 
met een voorlichtingsstand.
 

Juni 
Start bebouwing voormalig IVEC-terrein. HVC is vertegenwoordigd bij 
ondertekening contract. 

Juli 
Geen extra activiteiten. 

Augustus 
Introductie leeskist bij De Roo van Capelle; Paul Weyling leest voor uit 
'Capelse historie. Vroeger hoort erbij'. 

September 
Cultureel Netwerk Debat "Ruimte voor Cultuur"; HVC is vertegen
woordigd. 
Workshop Oral History bij Gemeentearchief Rotterdam. HVC neemt 
deel met vier vrijwilligers. 

Oktober 
Themater, thema-avond over identiteit van Capelle aan IJssel in het 
Isalatheater. Bijdrage HVC door Paul Weyling met lezing getiteld: 'Wij 
zijn al van twaalfhonderdtachtig, dus van gisteren zijn wij niet'. 
Advisering aan gemeente over straatnamen Rozenburchtgebied. 

November 
Gesprek met Erfgoedhuis-ZH over mogelijkheden opzetten 
Erfgoedspoor in Capelle. 
Vrijwilligersfeest gemeente Capelle aan den IJssel. 
Voorlichting Arbo-wet/cursus vrijwilligers. 
Overleg met gemeente over kunst op het Vuykpark. 

December 
geen extra activiteiten. 

De voorzitter (waarnemend): de secretaris: 

Paul Weyling Anneke van den Bremen 

Expositie 'Verdwenen Scheepshellingen'
 
'Ruim drie eeuwen scheepsbouw
 

in Capelle aan den IJssel' .
 

Iedere zaterdagmiddag tot en met zaterdag 22 april 2006 van 13 tot J6 uur. 
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Financieel verslag over het jaar 2005 

Balans per 31.12.2005 

Bezittingen 2004 2005 Schulden 2004 2005 
Eigen vermogen 8048,26 10674,13 

Vitrines 142,73 0,00 Res. publicaties 3630,24 5000,00 
Kas 7,20 519,32 Res. exposities 0,00 3000,00 
ABN-bank 11301,12 7468,52 Res. ond/inr.musea 988,94 3000,00 
Girorekening 1365,22 1919,73 Res.collectiebeheer 453,78 1000,00 
Girorenterek. 558,49 14087,65 Res. computer/soft. 453,78 500.00 

Res.afbr.Verd.Sch. 500,00 
Res. energiek. VS 1000,00 

Voorr.boeken 338,00 754,00 Kruisposten 137,76 75,09 
Totaal 13712,76 24749,22 Totaal 13712,76 24749,22 

Resultatenrekening per 31.12.2005 

Uitgaven Inkomsten 
Onkosten museum 971,16 Verkoop boeken 14025.58 
Huur 3650,00 Verkoop voorwerpen 30,00 
Telefoonlinternet 839,83 Subsidie gemeente 10550,00 
Gas/elektra/water 2897,59 Stimuleringsbijdr.vrijw. 2044,75 
Verzekering 1312,08 Verg. Monumentendag 1557,67 
Alarm 1559,30 Giften 1455,56 
Consumpties 412,23 Ontvangen rente 196,56 
Onk. Dief en Duifhuis 15,55 Contributie 4381,25 
Onkosten depot 27,47 Sponsors 7850,00 
Cursussen 40,00 Toename boekenvoorraad 416,00 
Bestuurs/kantoorkosten 364,82 Overige inkomsten 1232,81 
Vakbladen/lidmaatsch. 379,42 
Organisatiekosten 236,31 
Collectie beheer 124,09 
Expositie/boek VS 4495,71 
Onk. Monumentendag 2007,67 
Nieuwsbrieven 1894,16 
Afschr. vitrines 142,73 
Reserveringen 8473,26 
Onkosten vrijwilligers 2064,85 
Inkoop boeken 9206,08 
Positief saldo 2625,87 
Totaal € 43740,18 Totaal € 43740,18 
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Toelichting bij de halall.\': 

- Omdat het depot aan de 's-(iravenweg is gesloten zijn diverse reserveringen 
opge-nomen om in hel I1 isloriseh Museum opslagmimte te creëren. 

- Voor collectiebeheer moel veel zuurvrijmateriaal aangeschaft worden. 
- Kruisposten: Restitutie voorschot OM 2005 € 332,33 

Verwerking kasopname 30-12-2005 300,00 
€ 632,33 

Voomit betaald: Voorschot € 25,00 
Alarmbijdrage 2006 532,24 557,24 

Totaal € 75,09 
Toelichting bij de resultatenrekening: 

- Het project Verdwenen Scheepshellingen is mede mogelijk gemaakt door Infa b.v., 
lE. Jurriaanse Stichting, Kamar b.v., Machinefabriek G. Olthof N.V., Rabobank, 
W.P. Schouten & Co N.V., Vuyk Engineering Rotterdam en YVC-IJsselwerf. 

- Hogere energiekosten gedurende de expositie Verdwenen Scheepshellingen om te 
kunnen voldoen aan de door leengevers gestelde eisen t.a.v. de klimaatbeheersing. 

- Geweldige verkoop boek Verdwenen Scheepshellingen. 
- Overige inkomsten: uitkering blikseminslagschade en bijdrage van gemeente 

Krimpen aan den IJssel voor de historische schepen tijdens Open Monumentendag. 

Begroting voor 2007 

Inkomsten 2006 2007 Uitgaven ?006 2007 
Contributie 4250 4600 Nieuwsbrieven 2000 2000 
Subs. Gemeente 10550 10825 Huur museum 3650 3650 
Gem. stim.vrijw. 1700 2200 Gas/elektra 2500 3500 
Verg. MOIlUm.dag 2100 2100 Verzekering 750 1000 
Boekverkoop 300 450 Alarm/telefoon 1500 1500 
Rente 200 200 Bestuurskosten 400 500 
Giften 1250 1250 Organisatie/lidm. 600 650 

Collectiebeheer 300 500 
Onderh.linr musea 800 1000 
Exposities 3000 3000 
Depot 300 
Dief- en duifhuis 50 100 
Consumpties 500 500 
Onk. vrijwilligers 1700 2200 
Monumentendag 2100 2100 

Negatief saldo 875 Inkoop boeken 200 300 
Totaal 20350 22500 Totaal 20350 22500 
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JANNY VAN BERKEL ONTMOET 
BURGJE NOORLANDER-DE VRIES 

Burgje Noorlander-de Vries ontvangt ons in haar comfortabele 
Rotterdamse flat. Vijfentachtig jaar geleden werd ze geboren in een dijk
huis aan de Nijverheidsstraat 120 in Keten (Capelle-West). Dat huis is na 
de ramp van 1953 gesloopt om de dijk te kunnen verzwaren. Haar moeder 
Burgje de Vries-van Schreven (door iedereen altijd Burgje van Schreven 
genoemd) had er een café annex kruidenierswinkel. Daar groeide ze in 
redelijke welstand op tussen veel armoede. Ze ging tot haar 14e jaar naar 
de christelijke Ds. Johan Bogermanschool. 

Burgje was erg onder de indruk van 
de verhalen van haar grootmoeder 
over de nabijgelegen steenplaats van 
De Boer, waar nu de De Ruyterstraat 
is. De eigenaar werd toen door ieder
een "de Heer' genoemd. Als er regen 
kwam moesten de arbeiders van de 
steenplaats de stenen afdekken met 
rietmatten. Ook 's nachts werden ze 
daarvoor uit hun bed getrommeld, de 
kleine kinderen moesten dan mee. 
Grootmoeder vertelde dat het wel BUl~f?je 

gebeurde dat een kind bij het naar Noorlander
huis gaan vergeten werd en dan weer de Vries. 
van de steenplaats moest worden opgehaald. Als zo'n arbeider naar een andere 
baas wilde, werd dat door 'de Heer' tegengehouden door te dreigen met ontslag 
voor de familieleden die daar ook werkten. 'De Heer' was ook eens bij haar 
grootmoeder langs gekomen om te waarschuwen dat haar kinderen met de kin
deren van de steenplaatsarbeiders speelden. Dat was volgens hem niet goed. 
Grootmoeder kreeg overigens achttien kinderen, waarvan er maar drie in leven 
bleven. Dat kwam omdat ze geen borstvoeding had. Een kind had daardoor 
alleen kans om te overleven als er een min was. Vijftien keer was die er niet en 
overleden haar kinderen. Burgje heeft een erg gelukkige jeugd gehad. Ze had
den thuis een grote schuur waarin de kinderen fijn konden spelen. Ook herinnert 
ze zich nog dat veerman Wik (Wiggert) van der Ruit als er sneeuw lag zijn kin
deren met de arrenslee van school ging halen. Burgje en andere kinderen moch
ten dan mee in een rit die over de dijk naar de Dorpskerk ging en dan weer terug 
naar huis. Burgje riep dan in het voorbijgaan hard "Moeder", om maar gezien 
te worden. Als ze van school thuis kwam moest ze soms karnemelk met grutten 
roeren. Dat was zwaar werk voor een kind. Burgje riep dan hoe lang ze nog 
moest roeren. Waarop haar moeder antwoordde tot elke grut drie maal "17ft" 
heeft gezegd. Waarna Burgje zich afvroeg hoe ze dat moest tellen. Om goed bij 
het fornuis te kunnen schoof moeder een stoof onder haar voeten, zo klein was 
Burgje toen nog. 

Daarna moest ze werken in het bedrijf van moeder en zorgen voor het ophalen 
van de bestellingen. Daarvoor fietste ze het hele dorp over en bezocht alle klan
ten aan huis. Later werden de boodschappen dan door een knecht thuisbezorgd. 
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Haar moeder leverde ook jenevcr. serviesgoed, sajet, garen en band. In het 
onderhuis werd een paar keer per jaar zitting gehouden door de belastingdienst 
en moesten de hurgns uil dl' omgcving bij de aanwezige ambtenaar hun belas
ting komen betalcn. I )aarvoor moesten de belastingbetalers achterom, waar 
meestal dan een langc rij slom!. Burgje was door die drukte zo verlegen en bang, 
dat ze niet tussen dc rij door naar het toilet durfde te lopen. Soms werd er zoveel 
geld betaald, dat dc helast ingambtenaren het niet allemaal in hun tas mee kon
den nemen. Het geld werd dan in een emmer gedaan en in een nis van de kelder 
gezet. Daar werd dan een kast voorgeschoven om het te verbergen. Het geld 
werd dan de volgende dag opgehaald. De burgers die betaald hadden kwamen 
daarna in het café voor een borreltje. Samen met de fooi van een halve cent kost
te dat borreltje vier centen. 

I	 Moeder was een echte handelsvrouw. Zo verkocht ze ooit eens in de bus haar 
'vos' aan Jan Neef die bij zijn vrouw wat had goed te maken. Ook de pas 

\	 gekochte hoedjes voor haar kinderen werden in de bus verkocht aan een andere 
moeder die daar meer geld voor wilde betalen. In de oorlog, de zaak lag bijna 
stil, kreeg moeder van Florijn en van Versijden nog steeds haar kwantum jene
ver. Ze ruilde dan met bakker Henk Roos jenever voor brood. Een fles jenever 
was gelijk aan twintig tweeponders. Als Roos het brood 's morgens heel vroeg 
in het portiek zette riep hij: "de zestiende". Moeder riep dan vanuit de bedstee 
terug: "de veertiende". Roos was een echte grappenmaker. Ze weet nog dat 

Links het caj"é-, winkel- en woonhuis van Van Schreven aan df' Nijl'f'rhf'idstraat 120.
 
De vrouw met de baby op haar arm is Burgje de Vries- val1 Sch"f'vf'l1. df' mOf'der
 

van Burgje Noorlander- de Vries. Foto: verzameling Paul Wevling.
 

Capelle a. d,	 IJ5sel. 

J , 
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Roos en Wik van der Ruit met boter- en kaasboer Van Zessen naar Scheveningen 
gingen met de paard en wagen van Wik. Op de terugweg hielden ze halt bij een 
Rotterdams café voor een borreltje. Tegen Van Zessen zeiden ze: "RijdjIj alvast 
maar vooruit". Toen hij op weg ging belde Roos de politie met de mededeling 
dat Van Zessen er met zijn paard en wagen vandoor was. "Een mooi stel!" De 
tante van Burgje had nog een foto waarop de drie in hun goede pak bij 
Scheveningen tot aan hun middel in zee stonden. 

Toen Burgje trouwde bleef ze elf jaar in het huis van haar moeder wonen. Ze 
bracht er drie kinderen ter wereld. Het huis was groot genoeg. Zo heeft haar 
moeder ooit nog eens zestien kostgangers uit Arnhem gehad van maandag tot en 
met vrijdag. Die mannen werkten op de werf van Van der Giessen. Bij moeder 
kon je vanuit huis in de IJssel zwemmen. Ze herinnert zich dat ze wel eens met 
haar man naar het veer van Van der Ruit is gezwommen en zich dan op de 
stroom naar huis terug liet drijven. Burgje herinnert zich vooral de armoede bij 
de mensen. Haar moeder gaf de klanten boekjes waarin werd bijgehouden wat 
op de 'pof' werd gekocht. Als er klompen werden gekocht mochten de mensen 
afbetalen met een kwartje in de week. Er was ooit een vrouw bij haar die op 
maandag, als alle betalingen weer moesten worden gedaan, zei dat ze soms wel 
dood zou willen wezen. 

Moeder verkocht haar huis met het recht erin te blijven mogen wonen. Burgje 
verhuisde toen met haar gezin naar één van de vier direct aan de IJssel gelegen 
'buitenhuizen'. verderop tegenover de scheepswerf van Van der Giessen. Hier, 
aan de Nijverheidstraat 24 werd haar vierde kind geboren. Op een zomerse dag 
lag ze met haar man in de slaapkamer aan de rivierzijde van het huis met open 
ramen te slapen. Toen vertrok er een groot schip voor een proefvaart vanaf de 
scheepswerf aan de overkant, waar haar man Wim op de tekenkamer werkte. De 
aan de reling staande collega's van haar man keken vol belangstelling de slaap
kamer in. Haar man zag dat het eerst en riep "Onder de dekens blijven" , totdat 
de kust weer veilig was. Ook de 'buitenhuizen' zijn voor de dijkverzwaring 
gesloopt. 

De 'huitenhuizen' . 
Links de monding 
van de Holland
sche IJssel in de 
Nieuwe Maas met 
op de achtergrond 
de Van Brienen
oordhrug. Rechts 
de dijk. die nog 
verzwaard moet 
worden, met op de 
achtergrond de 
Usselwelf. 
Foto: verzameling 
Burgje Noorlan
der-de Vries. 

De 'huitenhuizen'
 
gezien vanaf een
 
dichtgevroren
 
IJssel.
 
Foto: verzameling
 
Paul Weyling.
 

In 1968 overleed haar man en verhuisde Burgje naar de Doormanstraat. Daar 
werd ze in 1977 gevraagd om in te vallen in de kantine van de IJsselwerf. Kort 
daarna werd haar gevraagd daar vast te komen werken, wat ze tot 1986 heeft 
gedaan. Daar zaten arbeiders in de pauze soms te pokeren om veel geld. Burgje 
moest dan "Heren de hoogste t~jd, mooi weer" roepen om ze weer aan het werk 
te krijgen. Ze vond de IJsselwerf een mooi bedrijf. Er waren ook feestjes, onder 
andere met kerstmis voor de relaties. Daar werd dan dure champagne voor inge
kocht. Ze weet echter zeker dat de champagne waarmee een schip werd gedoopt 
van een goedkope soort was. 

.ranny van Berkel-Otterspeer 
Wim van den Bremen 

RARE LIEDEN DAAR AAN DE IJSSEL 

José Tielen werkt hard aan een scriptie over Hendrik Spiekman 
(1874-1917), medeoprichter van de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP) en voorman van de arbeidersbeweging in 
Rotterdam. Bij haar onderzoek kwam ze de volgende quote tegen die 
wij u niet willen onthouden. 

Uit het notulenboek van de SDAP, federatie Rotterdam: 
d.d. 6 mei 1902 . Agendapunt 3: bespreking propaganda in zomerseizoen. 
".. ,Propagandist Mulder stelt voor enige propagandatochten te ondernemen 
naar plaatsen gelegen aan de Hollandsche Ijssel. Van Gemerden wil de zege
ningen van het socialisme meer in zuidelijke richting, richting Ridderkerk, 
ver~preiden. De Bruin richt een waarschuwend woord tot de vergadering: 
het zijn rare lieden daar aan de IJssel, als ze een vreemde eend in de bijt 
zien, gaan ze weleens tot handtastelijkheden over!" 

"U bent gewaarschuwd!" 
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GEEN DRIE MAAR TWEE EDELEN, 
GEEN DRIE MAAR TWEE HEREN 

Woensdag 21 december 2005 sloeg wethouder Aart-Jan Moerkerke de eer
ste paal voor 'De 3 Edelen', drie woongebouwen met in totaal 72 apparte
menten die worden gebouwd aan de voet van de Ketensedijk en de 
Slotlaanstoep. Een historische locatie waar al in de Romeinse tijd werd 
gewoond en gewerkt. 

Historisch gebied ook omdat hier een tuin lag van het laatste' Slot van Capelle'. 
Met in het hart de 'Nieuwe Laan', de oprijlaan naar het vorstelijke buitenverblijf 
van de 'Heren en Vrouwen van Capelle', die begon aan de 's-Gravenweg en vrij
wel zeker in 1733 werd aangelegd in opdracht van Theodora Maria Groenhout, 
'Vrouwe van Capelle' van 1730 tot 1762. Historisch ook vanwege het uit de l7e 
eeuw stammende Dief- en Duifhuisje, nu bekend als het kleinste museum van 
Nederland en samen met het nabijgelegen Slotpark het enige dat nog herinnert 
aan de kastelen van weleer. Een ander historisch feit is dat op deze plaats gedu
rende een paar honderd jaar een touwbaan gevestigd is geweest en dat bewoners 
uit de omgeving hier decennialang op hun' aardappelland" zoals een volkstuin 
vroeger werd genoemd, van alles verbouwden. Tot ze bijna allemaal moesten 
verdwijnen voor de bouw van 80 bejaardenwoningen en het bejaardenhuis De 
Rozenburcht, de Openbare Lagere School 't Slot en de Openbare School voor 
Uitgebreid Lager Onderwijs lC. de Glopper. De schoolgebouwen en de bejaar
denwoningen zijn inmiddels al weer geruime tijd verdwenen en ook het bejaar
denhuis De Rozenburcht zal dit voorjaar geschiedenis zijn als het wordt gesloopt 
om plaats te maken voor een nieuw verpleeg- en verzorgingshuis. 

Projectontwikkelaar IJsselburcht III BV gaf de drie nieuwe woongebouwen 
mooie historische namen mee - Van Brederode, Van Duvenvoorde en Van der 
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Veecken - en nocnHk Iwl projt'('l 'Dc 3 Edelen'. Mede omdat "die een belang
rijke rol hebben ge.IJII'(·/rI ill dl' gl'.I'cliieclenis van het' Slot van Capelle'" , aldus 
de brochure van hel hedrijL Ilislorisch gezien echter klopt het niet helemaal: 
Van Duvenvoorde cn Van der Veeekcn waren als 'Heer van Capelle' inderdaad 
belangrijk maar de Van Brederode's echter hadden niets met het 'Slot van 
Capelle' te maken, Het enige is dat de Van Brederode's net als de Capelse Heren 
aan de kant van de Hoeken stondcn tijdens de geschillen met de Kabeljauwen, 
en dat mogelijk Jonker Frans van Brederode 'Kapelle' heeft bezocht in de voor
laatste fase van de Hoekse en Kabeljauwse twisten om te onderhandelen over 
vrede, Dat de Van DuvcllVoorde's en de van Brederode's van adel zijn is wel 
juist, dat geldt echter wcer niet voor Johan van der Veecken. Deze rijke koop
man en bankier verwierf de titel 'Heer van Capelle' door het kopen van de heer
lijkheden Capelle en Nieuwerkerk in 1612, nadat hij in 1610 door de Staten van 
Holland en West-Friesland er mee was beleend. Op de plaats van het bijbehoren
de, in verval geraakte kasteel bouwde hij als eigenaar zonder adellijke stam
boom het laatste 'Slot van Capelle en werd ondanks zijn titel, rijkdom en levens
tijl- tot zijn teleurstelling - ook niet in de adelstand verheven. Dus twee edelen 
en geen drie en geen drie heren maar twee. Wat jammer nou! 

Paul Weyling 

BOELDAG OP HET DEPOT (2) 

De 'boeldag' op het depot (HVC-Nieuwsbrief, jrg.19, pag. 101), zaterdag 21 
januari 2006, was een groot succes. Ongeveer veertig leden/bezoekers kochten 
die dag van alles en nog wat, waarbij de handelswaar vakkundig werd aangepre
zen door Hans Bongers, Emst Koster, Teun Verkaik, Paul Weyling, Aletta 
Witkam en Johan Witkam. Anneke van den Bremen en Liesbeth Koster zorgden 
voor de koffie. Als opbrengst kon het geweldig bedrag van 2357,- euro wor
den genoteerd. Een bedrag dat zal worden geïnvesteerd in voorzieningen die 
nodig zijn om het Historisch Museum en het Dief- en Duifhuisje geschikt te 
maken voor het onder de juiste omstandigheden opbergen van de zaken die we 
per se willen bewaren omdat ze een relatie hebben met de geschiedenis van 
Capelle aan den IJssel. 

Paul Weyling 

Loven en hieden. In het 
midden Teun Verkaik. die 
niet al/een het depot 
heheert maar ook het 
vak van verkoper 
verstaat. 
Foto: Paul Weyling. 
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VAN DE BONK NAAR DE GROENEDIjK (2) 

Om een indruk te geven van het leven aan de Dorpsstraat in de beginja
ren van de vorige eeuw neem ik u mee op een wandeling van 'De Bonk 
naar de Groenedijk' . We kijken eerst wat we buitendijks tegenkomen, 
vervolgens zullen we het binnendijkse onder de loep nemen. Het eerste 
deel van mijn wandeling van 'De Bonk naar de Groenedijk' 
(HVC-Nieuwsbrief, jrg.19, nrA, blz.96) eindigde bij het blokje van drie, 
waar in het eerste huis onder anderen mijn grootvader met zijn gezin 
heeft gewoond. 

Naast dit blokje van drie stond het huis van touwslager Arie van Dam, dat ver
volgens bewoond werd door Piet Goudriaan, een zandschipper met een grote 
waffel en weinig vrienden. Tussen het achtererf van deze huizen en de 
Hollandsche IJssel lag de maalderij van Wout van de Erve met het bijbehorende 
woonhuis. Vanaf de dijk was de maalderij bereikbaar via een vrij brede stoep. 
die doorliep tot aan de rivier. Opgemerkt dient nog te worden dat al deze 
bebouwde buitendijks gelegen gronden aan de rivierzijde beschoeid waren met 
hout of steen. De genoemde maalderij is echter in vlammen opgegaan en Van de 
Erve zette het bedrijf voort in de voormalige mattenschuur van Lans, een hon
derd meter verderop. Hij verkocht de uitgebrande maalderij en het woonhuis aan 
Daam Hoogendijk, die er na wederopbouw zijn timmerwerkplaats in onder
bracht. Het timmermansbedrijf werd later voortgezet door zijn zoon Comelis 
(Cees) Hoogendijk. Aan de andere kant van de stoep woonde zoon Teunis 
(Teun), die werkzaam was als bouwkundig opzichter. 

Voorbij het perceel van de Hoogendijken troffen we dwars op de dijk staand een 
complex van drie woningen aan. Op de rooilijn van de dijk stond een huis met 
puntdak, in de dertiger jaren bewoond door Piet Slingerland met vrouwen acht 
kinderen. Benedendijks daarachter een weinig aantrekkelijke tussenwoning, die 

De Dorpsstraat, gezien vanaf de IJssel in april 1909. In het midden de huizen die 
Jacoh Stolk in 
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diverse bewoners hlTl1 gl'kl'lld l'1l weer 
daarachter een ruin1l'rl' woning met tuin
tje en uitzicht op de ri vin. 1I ier woonden 
Cornelis Eikelenboolll, dl' ,schoonvader 
van Wout van de Erve en laler Johannes 
(10) Heuvelman met zijn vrouw Aagt en 
drie ongetrouwde zoons. De 
Heuvelmannen waren schippers zonder 
werk. Voor de wal lag hun 'vloot' afge Leendert 
meerd, een l.Jsselaakje en een Stofherg als 
Westlander, die met het tij op en neer Napoleon, 
deinden. Deze schuitjes waren te klein 1913. 
om er in de crisisjaren ook maar een Foto: 
droge boterham mee te verdienen. archiefHVC 

Tegen het pandje op de dijk stond een sterk verwaarloosd typisch 1ge eeuws huis 
gebouwd met de vloer van het woongedeelte boven dijkhoogte en door de voor
deur via een trapje bereikbaar, de zgn. "opkameruitvoering". Hier woonde lange 
tijd de familie Schouten. Het bij het huis behorende onderhuis werd bewoond 
door Leendert (Leen) Stofberg, een aan lager wal geraakte manufacturier met 
een geweldige snor. In zijn jonge jaren werkte hij in de zaak van zijn ouders en 
ging met een pak manufacturen op de rug de boer op om zijn waren te slijten, 
zichzelf daarbij langdurige rustpauzes gunnend in plaatselijke herbergen. 
Stofberg was een kleurrijke figuur die vanwege zijn martiale uiterlijk in de grote 
historische optocht van 1913 ter herdenking van 100 jaar onafhankelijkheid als 
Napoleon figureerde. Tegen deze woning aan was een blok van vier huisjes 
gebouwd met op de rooilijn aan de dijkzijde een blinde muur. Links ervan liep 
een stoep naar beneden, overgaand in een pad naar de rivier. De bewoners van 
de huizen benedendijks aan de rechterkant hadden recht van overpad op de bij 
dit blok behorende achtertuin en de bovengenoemde stoep. 

In 1928 kocht mijn vader de huisjes en liet er, nadat deze waren gesloopt, twee 

De Dorpsstraat 
gezien vanuit het 
Slotpark in de 
zomer van 1965. 
Links Dorpsstraat 
34, het huis en 
kantoor \'(//) 
notaris Drapers. 
Rechts tussen de 
homen DOlpstraat 
26 en 28, de 
huizen van .Jacoh 
Staik. 
Foto: archief 
gemeente Capelle 
aan den Ussel. 
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huizen bouwen, één voor zichzelf, de ander voor de verhuur. Het overpad via de 
achtertuin werd opgeheven door aan de rechterkant ruimte te laten voor een 
stoep naar de benedendijkse woningen. Het rechter huis werd verhuurd aan 
Johannes de Visser, hoofd van de uit twee man bestaande dienst 
Gemeentewerken, voornamelijk belast met het onderhoud van de bestrating en 
de gladheidsbestrijding in de winter. In het linkerhuis hebben wij (vader, moe
der, mijn broer Aad en ik) gewoond tot 1941 toen we verhuisden naar de Van 
Cappellenstichting waar mijn vader was aangesteld als huismeester. Ons huis is 
toen verhuurd aan een nieuwe gemeenteambtenaar, de heer Van der Poel. 

Naast ons huis stond dwars op de dijk, gescheiden door een vrij brede stoep, een 
blok van twee huizen met ernaast een grote schuur welke eigendom van mijn 
grootvader waren. In het voorste huis, half op dijkhoogte en half benedendijks, 
woonde mijn grootvader zelf. Na zijn dood in 1928 bleven mijn grootmoeder en 
haar ongetrouwde dochter en mijn tante Willempje daar wonen. Het achterste 
huis was bestemd voor de verhuur en is nog lange tijd bewoond geweest door de 
timmerman en aannemer Maarten Buijs, die getrouwd was met mijn tante 
Neeltje Stolk. De familie Buijs verhuisde naar de Schenkel, waarna het huis 
jaren leeg bleef staan. Vóór mijn grootvader woonde hier Gijs Hoogerwaard met 
vrouwen kinderen (Cor, Jaap, Gijs, Gerrit en Griet), die een klein melkveebe
drijf bezat maar later even verderop binnendijks een boerderij betrok. 's Winters 
stonden zijn koeien in de genoemde schuur op stal. 

Verder lopend komen we aan bij een mooi, groot 1ge eeuws huis waarin notaris 
Jan Drapers woonde en in de twee voorkamers kantoor hield. Rechts van de 
voordeur, vanwaar een brede gang naar de achterkamer liep, lag het kantoor van 
Drapers zelf, links de kamer van de notarisklerk RoeI uit Rotterdam, geen 
plaatsgenoot dus. Het huis was vroeger eigendom van steenbakker Lans en werd 
bewoond door de baas van de steenplaats, de eerder genoemde Klaas van Es. 
Van Es en zijn vrouw voorzagen in wat extra verdienste door mensen in de kost 
te nemen. Hun bekendste kostganger was Baltus Koker (1869-1929), die tot aan 
zijn huwelijk met de dochter van steenbakker Lans bij de familie Van Es ver
bleef. Koker is daarna (van 1895 tot 1915) burgemeester van Krimpen aan den 
IJssel geweest. Naast het notarishuis lag de bij de steenplaats behorende schuur 
waar rietmatten voor het afdekken van de vormstenen werden gevlochten. De 
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heer Lans was een I.Uillig Illall. Ricl kocht hijzelf in, evenals de hennep waarvan 
mijn grootvader legen /1l11nkIlSlell hel touw spon. Het was een tijd waarin men 
het nog als een eer heschouwde voor lJ)'n belangrijk man te mogen werken ook 
al leverde het weinig op. Na de sluiting van de steenplaats, Baltus Koker bleek 
niet de man om cr iets van Ie maken, heeft de mattenschuur nog lang leeg 
gestaan. Tot Wout van de Erve cr, na de verwoestende brand van de oude, zijn 
nieuwe maalderij in vestigde. 

Op de zolder van de voormalige mattenschuur werden twee maalkoppels - één 
koppel bestaat uit twee maalstenen: de ligger en de draaier - aangebracht. Voor 
de aandrijving van de maalstenen en andere werktuigen, zoals jakobsladders 
(over schijven lopende banden, riemen of kettingen voor mechanisch transport) 
werd in een als machinekamer ingerichte ruimte op de begane grond aan de kant 
van de notaris een behoorlijke motor geïnstalleerd. Verder wemelde het in de 
maalderij van de assen en schijven waarop indien nodig aandrijfriemen konden 
worden gelegd voor bijvoorbeeld hijswerkzaamheden. Graan (tarwe, rogge, 
gerst, maïs) werd over de Hollandsche IJssel per schip aangevoerd in zakken, 
die over een naar de rivier aflopende glijbaan stuk voor stuk omhoog werden 
gehesen naar de maalzolder. Het eindproduct, dus het meel, werd opgezakt in 
'rugvriendelijke' draagbare hoeveelheden van 50 kilogram. Met een steekwa
gentje werden de zakken naar de deuropening aan de voorkant verplaatst en van
daar volgens bestelling opgetast op de paardenwagen. Na Wout van de Erve ging 
de maalderij over op zijn zoon Matinus, wiens broer Andries werd belast met het 
afleveren van de producten bij bakkers en boeren. Verder was de maalderij voor
zien van een stal waar het paard 's winters kon worden ondergebracht. 

Naast de maalderij liet Van de Erve twee woonhuizen onder één kap bouwen. 
Deze op een zodanige afstand van de dijk dat er voldoende ruimte overbleef om 
ongehinderd met de wagen in en uit te kunnen rijden. In het rechterhuis woon
de Marinus met zijn vrouwen twee dochters, in het linker Wout met zijn vrouw. 
Na de bouw van de huizen bleef van het terrein nog een stuk grond over waar
op door de Oranjeboom Bierbrouwerij een café met woonhuis werd neergezet. 

De Dorpsstraat in 
april 1956. In het 
midden de 
maalderij van Van 
de Erve. Tussen de 
maalderij en het 
café 't Slot staan 
de twee woningen 
onder één kap 
(niet zichthaar) 
van Wout en 
Marinus van de 
Erve. 
Foto: archief 
gemeente Capelle 
aan den IJssel. 
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De eerste kastelein was Simon de Wit, die het naast zijn beroep als metselaar uit
baatte. De eerste verdieping van dit café was ingericht als toneelzaal, waar veler
lei uitvoeringen werden gegeven en jaarlijks het Sinterklaasfeest van de dorps
school werd gevierd. Bij die gelegenheid dreunde het café op zijn grondvesten 
en loeide een orkaan van geluid door de bovenzaal. De oudere jongens waren er 
vooral in geïnteresseerd Sinterklaas te identificeren en bij herkenning werd de 
betrokkene luid en duidelijk met naam en toenaam toegebruld. Eénmaal is zelfs 
één van de belhamels bij Sint op het toneel geroepen en na een ernstige beris
ping veroordeeld tot de 'zak'. Onder luid geschreeuw en heftig verzet werd hij 
door Zwarte Piet en enkele gereedstaande helpers in een grote jute zak gestopt. 
De bodem van de zak was echter losgetornd zodat hij er doorheen viel. Het 
gejoel dat toen opsteeg overstemde gelukkig het gehuil van de kleine gelovigen. 
Het mogelijk optreden van een trauma daarna was een onbekend verschijnsel in 
die tijd. 

Herman Stolk 

DE HVC EN DE BEELDBANK 

Het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) wil zich de komende jaren verder 
ontwikkelen tot een regionaal historisch centrum door naar (meer) moge
lijkheden tot samenwerking te zoeken. Dit om het culturele erfgoed van de 
bij haar aangesloten zeven gemeenten - Albrandswaard (Poortugaal en 
Rhoon), Barendrecht (2008), Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, 
Bleiswijk, Capelle aan den Ijssel en Ridderkerk - zichtbaarder, herken
baarder en toegankelijker te maken en hiermee een groter publiek te 
bereiken. Een initiatief dat door de provincie Zuid-Holland wordt gesti. 
muleerd en ondersteund. 

Om aan de samenwerking ook daadwerkelijk uitvoering te kunnen gaan geven 
is het project 'Regionaal Historische Samenwerking (RHS)' in het leven geroe
pen. Binnen het project RHS wordt niet alleen samengewerkt met gemeenten of 
gemeentelijke instellingen, maar ook met historische verenigingen, oudheidka
mers, musea, genealogische en archeologische verenigingen, bibliotheken, 
onderwijsinstellingen en (amateur) historici. Verder heeft men zich - naast het 
zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk maken van de archieven en verzamelingen 
van de bovengenoemde gemeenten en het verbeteren van de culturele infrastruc
tuur - het bevorderen van samenwerkingstrajecten, cultuurtoerisme en de iden
titeit van de inwoners m.b.t. hun leefomgeving, alsmede het stimuleren van de 
schaalvergroting en het institutionaliseren van het project RHS tot doel gesteld. 
Het project bestaat uit een zestal deelprojecten: de Digitale Stamboom (digitaal 
ontsluiten van genealogische bronnen), de Beeldbank (digitaal ontsluiten van 
foto- en filmcollecties), drie onderwijsprojecten in Albrandswaard, Barendrecht 
en Capelle aan den IJssel (leerlingen op een speelse manier in aanraking bren
gen met cultureel erfgoed, bronnenonderzoek en archief) en het Digitale Oud
Notariële Archief (digitaal ontsluiten van oud-notariële akten). 

Tijdens de eerste besprekingen over Regionaal Historische Samenwerking bleek 
almeteen dat de verschillende organisaties die zich met cultureel erfgoed bezig
houden niet van elkaar weten wat men bezit en waar men zich mee bezighoudt. 
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Vooral oudheidkamers eli Ili,sillrisl'lic verenigingen die al jaren actief zijn, heb
ben soms comp!clc e/l indrukwdkende 'schaduwarchieven' opgebouwd. In 
bijna elke gemeente hleken Im~crdcre, niet ontsloten, fotocollecties aanwezig te 
zijn. Een inhaal slag nl.h.l. hel inventariseren, digitaliseren en toegankelijk 
maken via het reeds beslaande 'afbeeldingen online' op de website van het 
GAR, lag daarom als eersle deelproject van de RHS het meest voor de hand. Het 
bestuur van de HVC zag veel voordelen in deelname aan het project en besloot 
na een aantal gesprekken met de gemeente Capelle en het GAR aan de 
'Beeldbank' mee te doen. Niet alleen konden hier de fotocollecties van de HVC 
en de gemeente Capelle aan den IJssel virtueel worden samengevoegd, ook wor
den zij voor het publiek ontsloten. Daar komt bij dat een professionele organi
satie als het GAR de vrijwilligers van de HVC kan adviseren op het gebied van 
archiveren. Het Capelse beeldbankproject bevat de collecties van de bekende 
Capelse fotograaf Han van Senus (bezit HVC), de gemeente Capelle aan den 
IJssel en de HVC, samen circa 45.000 foto's. Een omvangrijk karwei dat jaren 
in beslag zal nemen maar een grote bijdrage zal leveren aan de kleurrijke 
Capelse geschiedenis. 

Bram van Bochove werd bereid gevonden om als projectleider op te treden. Het 
eerste waar hij mee te maken kreeg was de werkruimte in het museum zodanig 
aan te passen dat de twee door het GAR in bruikleen gegeven computers met 
ieder 2 beeldschermen en een scanner veilig en goed konden worden opgesteld. 
Ook moest de elektrische installatie worden aangepast en de stellingen moesten 
opnieuw worden ingedeeld. Een derde computer kreeg een plaats in de archief
ruimte van het gemeentehuis aan de Rivierweg. Verder werden werkprocedures 
opgesteld die een goed verloop van het een en ander moeten garanderen. 

Het inventariseren, digitaliseren en toegankelijk maken via de reeds bestaande 
'afbeeldingen onlinecatalogus' op de website van het GAR is niet mogelijk zon-
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der menskracht. Daarom werd door de HVC een gerichte wervingsactie gehou
den, die acht gemotiveerde vrijwilligers opleverde, samen de 'beeldbankgroep' 
vormende. In afwachting van de vertraagde oplevering van de webmodule van 
Atlantis ging de groep alvast naar cursus verzorgd door het GAR, waarbij niet 
alleen aandacht werd besteed aan het gebruik van het programma maar ook werd 
geleerd hoe met het beschrijven van de foto's moest worden omgegaan. Door de 
vertraging was er ook tijd om op het gemak de werkwijze bepalen en te bekij
ken met welke deel van de collectie het beste kon worden gestart. Besloten werd 
met de historische foto's (dus geen foto's van recepties e.d.) uit de met zorg door 
Jaap de Gier en Aad de Bruijn samengestelde fotoboeken te beginnen. Elke foto 
die door de beeldbankgroep is gescand, beschreven en opgenomen in Atlantis 
wordt bewaard in speciale dozen. De dozen met originele foto's worden, omdat 
het Historisch Museum hiervoor niet geschikt is, overgebracht naar het GAR 
waar ze onder de juiste condities worden bewaard om zo voor het nageslacht te 
bewaren. Hierdoor zijn de originele foto's niet meer direct bereikbaar en te 
bekijken, dit is echter niet erg omdat we over digitale kopieën kunnen beschik
ken. 

De vrijwilligers zijn inmiddels al aan de slag gegaan. Vanaf december 2005 
wordt al het aan de HVC geschonken beeldmateriaal, dat rechtenvrij is of waar
van de HVC de rechten in eigendom heeft, opgenomen in de 'Beeldbank' . 
Beeldmateriaal dat in bruikleen wordt gegeven wordt pas na toestemming van 
de eigenaar/fotograaf opgenomen. Via de website van het GAR kunt u alvast kij
ken hoe het werkt en het gedigitaliseerde beeldmateriaal uit de verschillende 
collecties opzoeken, bekijken en eventueel bestellen (tegen betaling). Ook kunt 

I1I1	 
u film en videobeelden opzoeken. Reproducties van afbeeldingen worden naar 
keuze als foto, dia of digitaalbestand geleverd. Het werkt als volgt: "selecteer op 
de hoofdpagina van www.gemeentearchief.rotterdam.nl. 'afbeeldingen online'. 
Vervolgens klikt u in het vakje 'zoekscherm' op de volgende pagina, waarna u 
op de pagina die dan voorkomt in het vak 'vrij zoeken' de naam 'Capelle aan 
den IJssel' invult. Als u daarna op 'Zoeken' klikt krijgt u alle beschikbare foto's, 
elk met een korte beschrijving, van Capelle aan den IJssel te zien. Als bij de 
beschrijving van een foto of prent geen afbeelding is geplaatst kunt u deze alleen 
raadplegen en/of bestellen in de studiezaal van het GAR. 

I1I 

Bram van Bochave 

FOTO'S GEZOCHT VOOR BOEK OVER BOERDERIJEN 
De werkgroep 'Boerderijen" van de Historische Vereniging Capelle aan 

den IJssel (HVC) is al enige tijd bezig met het samenstellen van een eind 
2006 te verschijnen boek over nog bestaande en verdwenen Capelse boer
derijen. Veel materiaal is al verzameld, maar niet van alle boerderijen is 
een (goede) foto of afbeelding aanwezig. De werkgroep, die streeft naar 

een zo volledig mogelijke beeld van Capelle's agrarische verleden, is daar
om nog steeds op zoek naar oude foto's en andere afbeeldingen van 

Capelle's 'Boerenbouw'. Aan te leveren foto's worden gescand en zijn bin
nen een week weer terug bij de mensen die ze beschikbaar hebben gesteld. 

Wie denkt de werkgroep te kunnen helpen wordt verzocht contact op te 
nemen met Frans van Es, telefoon 010-4500883. 

1 
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DE CAPELSE SCIlIPPER 
LEENDERT DE JON(~ ANNO ISO? 

De expositie en het hoek 'Vl'nlwl'nen Scheepshellingen' geven de bewijzen 
van het eeuwenoude hclanJ..', van de Capelse scheepsbouw. Maar zonder 
voldoende afnemers zou deze lak van nijverheid nooit tot ontwikkeling 
kunnen zijn gekomen. Het aantal Capelse kopers dat is teruggevonden is 
helaas op de vingers van één hand te tellen. Dit betekent echter niet dat zij 
er nauwelijks zijn geweest. Capelse schippers waren waarschijnlijk vooral 
betrokken bij het vervoer van turf, klei en stenen, met kleine vaartuigen 
die zij wegens een gebrek aan eigen vermogen vaak van de scheepmakers 
huurden. 

Een uitzondering op deze lokale vaart vormde schipper Leendert de Jong. In 
1807 woonde hij in het van Willem Hoogendijk CWzn gehuurde huis nummer 
N64 aan de westzijde van het Dorp Cappelle op d'IJssel, in welk huis overigens 
ook de tU/ftonster B. Boekesteijn een woning had. Leendert was toen een 
weduwnaar met vijf kinderen, waarvan twee, Huig en Teunis de Jong, met hem 
meevoeren op zijn damschuit met de mooie naam 'T is kwalijk passen. Dit 
scheepje had een laadvermogen van ongeveer 14 lasten of 27 ton. 

In het Gemeentearchief Rotterdam vonden we een ten overstaan van notaris D. 
Kleij afgesloten Chertepartij of vrachtencontract uit november 1807. Volgens 
dit contract nam schipper Leendert de Jong van de kooplieden Casper Meit en 
Mattheus Olbersch een tweetal reizen aan voor het vervoer van stukgoed van 
Zaandam naar Keulen en vervolgens van Keulen terug naar Holland. In tegen
stelling tot de gebruikelijke verrekening van de vracht, namelijk betaling per ton 
of een bedrag ineens voor het beschikbaar volume van ruim en eventueel dek, 
werd aan schipper De Jong .f 36,00 per week uitgekeerd; hij sloot dus een huur
contract af, voor de duur van de beide reizen. Van dit geld moest hij zijn beide 
zoons en de voeding betalen. De verzekering van schip (waarde .f 800) en 
lading, tol- en loodsgeld, enzovoort kwamen voor rekening van de beide koop
lieden. In onderstaand contract kunt u alle overeengekomen voorwaarden terug
vinden. 

Chertepartij 
Waarvan de vrachtpenningen bedragen beneden de Een dui;zend Guldens en 
Acte van Verzekering Guarand of Indemniteijt (vrijwaring) hedragende mede 
beneden gemelde Som. zonder praemie. 

Heden Den Ie November 1807. compareerden voor m!; Dirk KleU. KoninglUk 
Notaris. te Cappe//e op iJ'lJssC/ en voor de nagenoemde getuijgen 

Casper Meit. Koopman wonende te Nedevil aan de Moezel. zoo voor 
hem zelve als zig sterk r1/1lke//de en de rato caveerende voor Koopman Mattheus 
O/bersch, te Keu/en wO/lagtig. 11/.1' Bevragter ter Eenre en 

Leendert De .Io//g wo//ende a/hier Eigenaar en Schipper van de dam
schuit genaamd T' is Kwa/(ik /)(/ssen. groot circa veertien Lasten ter andere 
zijde. 

Dewelke verk/aarde /I/cl de/l lInderen nopens de Bevrachting van 
geme/de Schuit te zUn Gc('onl/ï/I'II'1'r1 en lil'ereengekomen, in vo/gende maniere: 
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Ten Eersten, dat zoo dra de gemelde Schuit deszelfs tegenwoordige 
Lading zal hebben gelost in Gouda, dezelve zal moeten varen na Zaandam in 
Noordholland, alwaar dezelve zal geladen worden, tot een bekwame Lading, met 
gepermitteerde (wettig toegestane) Goederen en met die Lading moeten steve
nen na Keulen in 't Fransche Keizerrijk, alwaar dezelve ontladen zijnde, zal 
worden bevracht mede tot een bekwame Lading en met gepermitteerde 
Goederen, herwaards na Holland, welke respective Ladingen in Keulen en 
Holland, zullen zijn, voor rekening van den comparant en zijn geassocieerde ter 
Eenre. 

Ten Tweden, dat de bemanning ter voering van voo/'sz. Schuit zal 
bestaan in drie Personen, als den comparant ter andere zijde, benevens deszelfs 
zoons Huig de Jong en Teunis de Jong, welke Victualie (proviand) zal zijn voor 
rekening van den comparant ter andere zijde (dus voor De Jong); doch ingeval
Ie dezelve van Paspoorten zoude moeten voorzien worden, zullen de Kosten 
daarop vallende, moeten gedragen en betaald worden, bij den comparant en 
zijne geassocieerde ter Eenre. 

Ten Derden, dat het aan den comparant en zijne geassocieerde ter 
Eenre, alsmede aan de twee bij zich hebbende Knegts, zal vrijstaan, om zich in 
gemelde Schuit te onthouden, en daar mede gemelde Reize te bevorderen, mits 
de voor hun benodigde Victualie komende, voor rekening van hem comparant en 
zijne geassocieerde ter Eenre. 

Ten vierden, dat den comparant ter Andere zijde voor Vrachtloon en 
Kaplaken (bonus) zal trekken en genieten, een Somma van Zes en Dertig 

'11 

I 
Guldens, Hollands gereed geld (contant), 's weeks, 't welk gerekend zal worden 
te :ullen ingaan, met del1 Derde November aanstaande, en te :ullen eindigen tij
dens dat de laaste vragt zal zijn gelost, de Legdagen (de dagen nodig voor laden 

I I en lossen) daar onder begrepen, waar van de betaling, praecisenlijk zal moeten 
geschieden, bij 't eindigen van elke week, op poëne (straffe) dat het aan den 

I comparant ter andere zijde zal vrijstaan om dit contract te kunnen doen cessee

11 
ren (stoppen) en ophouden. 

11 

I:. 

I 

Een 
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I 
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Ten Vijfdcl/, d((1 d"/I "(1"11""///11 11'1' ((/ld/'u' :;ijdc i/l geene Kosten hoe
genaamd uitgezondcn dl' 11(11'/'1/,1;/'111/,1<1/' \ ïl'llIl/lil' \'1101' hem en Zijne beide 
Zoonen, zal gehoudcl/ :ijll ..:/(111'11/1<' lIIilsdii'll dc/( (,(iII/paral1l tel' Eenre en zijne 
geassocieerde vooI' IIU 11 I/(' NI'I,,'lIillg. 111/11'11'11 drogcII cn betalen, de Kosten van 
Paspoorten, Lastgcldc/(. '/iI/lI'II. SllIis. nrl/ggcl1. Hoofde, Haven en 
Bakengelden, de Trekvol1l'/I/'II. /'I/((l'dCII cll Liil/cl/geldcn, de Kosten van Pilotage 
ofLootsgelden en ,vat dics 11/('('1' is. :ol/der cCl/ige uitzondering hoegenaamd. 

Ten Zesden. dal ook /Jm'('l/dicl/ dCI/ comparant ter Eenre en zijne geas
socieerde, den comparol/I 11'1' ol/derc :ijde verzekeren, gedurende gemelde 
Reizen, tot dat de Goedercl/ wcder aan wal zijn gebragt, voor deszelfs Schuit, 
staande en lopend wand. AI/kers. Caheltouwen en verder toebehooren, ingeval 
van verongelukken en vermisscn van dezelve Schuit, 't zij door Stormwind, 
Onweer, IJsgang of dergelijke, deswegens te zullen indemneeren en bevrijden, 
kost en schadeloosstellen, tot de waarde van Agt Hondert Guldens Hollands, 
voor 't geheel. 

Ten Zevende, en Eindelijk, dat dit Contract, niet langer zal voortdienen, 
dan tot den Eerste April 1808, als op welke tijd deszelfs Lading binnen dit 
Koningrijk zal moeten zijn aan wal gebragt. 

Voor de Nakoming van 't gunt voorschreven staat verbind den compa
rant ter Eenre zoo in deszelfs privé als qualité het inteladene en de comparant 
ter andere zijde deszelfs Schuit en toebehooren, als ook de gestipuleerde vracht
penningen en beide de comparanten hunne personen en goederen. die stellende 
ten verband en bedwang als na regten. 

Aldus Gepasseerd ten praesentie van Come/is van del' Sluis (rietmat
tenmakersbaas) en Adrianus Snoeij (schoenmaker en winkelier) als getuijgen. 
(G.A.R. 9/3120, no 48) 

Ger Mulder 

IN MEMORIAM 
JOHANNES GEORGE KOLLER 
1917-2005 

Op dinsdag 13 december 2005 is op 88-jarige leeftijd Johannes George 
Koller overleden. Jan Koller was lange tijd lid van onze vereniging en 
heeft zich van 1995 tot 2001 ingezet als vrijwilliger van het depot van de 
HVC aan de 's-Gravenweg en daar de meest uiteenlopende restauraties 
verricht aan apparatuur en gereedschappen. Dat deed hij met grote ken
nis van zaken, opgedaan als chefmonteur bij Werkspoor voor welk bedrijf 
hij machinekamers installeerde van grote zeeschepen die bij Van der 
Giessen in Krimpen aan den I.lssel van stapel liepen. Mooie verhalen kon 
hij vertellen over die tijd, dil' tot aan zijn pensionering werd gevolgd door 
een dienstverband als werkmeester bij het 'Werkvoorzieningschap Ijssel 
en Lek' aan de Mient. 

Naast zijn vakmanschap luikIl dl' vrijwilligers van het depot die met hem heb
ben gewerkt zich nog heriulIl'n'u hm'vl'l'l hij wist van de polders van en rond 
Capelle, waar hij vanaf ziju jl'ugd l'ik pkkje op de fiets of Solex had verkend. 
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Veel wist hij ook van de 's-Gravenweg waarvan hij honderden dia's heeft 
gemaakt. Ongetwijfeld weet men ook nog hoe Koller zich kon opwinden over 
de verloedering van de 's-Gravenweg en het verdwijnen van de historische pan
den daar. Helaas moest hij vanwege mobiliteit en gezondheid het werk voor de 
vereniging beëindigen. Zijn interesse voor de geschiedenis van Capelle aan den 
IJssel en de HVC bleef echter onverminderd aanwezig. 

11, 

De (bestuurs)leden en vrijwilligers van de HVC die hem hebben gekend zullen 
zich Koller, zoals hij meestal werd genoemd, herinneren als een bescheiden 
mens, maar vooral als vakman die veel waardevol werk voor de vereniging heeft 
verricht. 

Paul Weyling 

IN MEMORIAM
 
PIETER VAN DER VAART Gzn
 
1919-2006 

Op woensdag 18 januari 2006 overleed Pieter van der Vaart Gzn in de 
I leeftijd van 86 jaar. Piet van der Vaart was één van de oprichters van onze 

vereniging en maakte van maart 1987 tot maart 2001 deel uit van het 
1 bestuur. Daarna bleef hij betrokken als lid en adviseur van de vereniging. 
1I!:	 Als geboren Vlaardinger kwam hij in 1952 naar Capelle en ging niet meer 

weg. Piet was vooral bekend als de 'bovenmeester' van de Groen van 
Prinstererschool, maar ook als de 'meester' van de avondschool waar je 

1I I	 kon studeren voor het middenstandsdiploma en binnen een kleinere groep 
1III	 als leraar Duits en Nederlands aan de UTS in Rotterdam. Bekend was hij 

ook als lid van de Christelijke Historische Unie voor welke partij (later 
opgegaan in de Combinatie Christelijke Partijen en inmiddels weer opgeIII 

'1\, 
gaan in CDA) hij van september 1966 tot november 1972 in de Capelse 

':i gemeenteraad zat. 
',; I~ iI 

In het bestuur van de HVC nam Piet van der Vaart een centrale plaats in, voor
al als coördinator van de verschillende werkgroepen. De manier waarop hij 
overleg voerde en het oplossen van conflicten waren hierbij zijn sterkste kanten. 
Eén van de grote zorgen die hij als bestuurslid had was de teloorgang van de 
monumenten en dorpsgezichten in Capelle. De invoering van een gemeentelijk 
monumentenbeleid in 2004 stemde hem dan ook tot grote vreugde. In de moei
lijke periode die de HVC begin negentiger jaren doormaakte zorgde Piet bijna 
in zijn eentje dat de vereniging bleef bestaan en legde hij later samen met nieu
we vrijwilligers de basis voor het succes van nu. I 

I 
III II Het bestuur en de vrijwilligers zullen zich Pieter van der Vaart herinneren als een 

I 

bekwaam bestuurder, als de onderwijzer in hart en nieren die zo boeiend kon 
vertellen, die met ideeën kwam en bij een verschil van mening mensen met de 
juiste toon en goed gekozen woorden bij elkaar kon brengen. Een mensenman! 

ilil l	 Paul Weyling 
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