HVC Nieuwsbrief
De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
Voor 65-plus leden en CJP-leden bedraagt de contributie € 9,00 per jaar.
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Van de voorzitter
September Cultuurmaand, zo kondigt de gemeente Capelle aan den IJssel de maand september aan in de Capelse Courant. Je kunt ook zeggen:
september - start van het culturele seizoen in Capelle aan den IJssel. Hoe
dan ook, ik ben blij met die extra aandacht voor cultuur.
En we doen graag mee als HVC.
Dat meedoen begint al op 1 september als wethouder Jouke van Winden de fototentoonstelling ‘De smaak van de 19e eeuw’ opent in de Galerie van het Van
Cappellenhuis.
‘De smaak van de 19e eeuw’ is dit jaar het landelijk thema van Open
Monumentendag.
In Capelle hebben we dit thema overgenomen en uitgewerkt. Door medewerkers van de HVC is van 32 Capelse rijks- en gemeentelijke monumenten,
gebouwd in – of naar de stijl van – de 19e eeuw, een overzicht gemaakt. Deze
fototentoonstelling is te bezoeken van 2 t/m 24 september op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
En natuurlijk op zaterdag 11 september, op Open Monumentendag, van 10.00 –
16.00 uur.
Op 9 september opent burgemeester Frank Koen de nieuwe HVC-expositie in
het Historisch Museum.
Deze expositie, met als titel ‘Capelle in de 60-er jaren’, brengt veel nostalgische gevoelens boven, dat is zeker. Tijdens de voorbereidingen klinkt geregeld
het ‘Oh weet je nog…….’ of ‘Dat heb ik ook gekregen toen ik trouwde………..’.
Deze expositie staat een jaar en is voor het eerst te zien op zaterdag 11 september, op Open Monumentendag, van 10.00 – 16.00 uur.
En dan hebben we ook nog de fototentoonstelling ‘Een beeld van Capelle’ in de
expositieruimte van de Oude Begraafplaats aan de Nijverheidstraat. Voor de
laatste keer te bekijken op, wederom, 11 september tijdens Open
Monumentendag.
En met deze drie tentoonstellingen in september zijn we er nog niet.
Voorafgaand aan Open Monumentendag, op donderdag 9 en vrijdag 10 september, bezoeken negen groepen uit het basisonderwijs de Dorpskerk. Zij doen mee
aan de landelijke Open Monumenten Klassendag. Dit is een nieuwe activiteit
voor kinderen uit groep 7/8, met als doel kinderen (en hun ouders) kennis te
laten maken met monumenten. In samenwerking met de HVC stelt de
Dorpskerk hiervoor haar deuren twee dagen open.
Op Open Monumentendag zelf houdt de Dorpskerk natuurlijk ook weer Open
Huis. Samen met de Kunstmarkt en het Van Cappellenhuis trekt dit plekje in
Capelle die dag, ieder jaar weer, heel wat bezoekers.
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Het thema van Open Monumentendag leent zich er niet voor en in de fototentoonstelling ‘De smaak van de 19e eeuw’ komen de jonge Capelse monumenten dan ook niet voor. Desondanks hebben wij graag het verzoek van de
Gereformeerde Kerk de Hoeksteen gehonoreerd. Zij wilden, als jong monument
(gereed in 1968 en gemeentelijk monument sinds 2009), hun monument op
Open Monumentendag graag openstellen voor het publiek. Een leuk initiatief
dat navolging verdient!
Terug van weggeweest is het varen met een 19e eeuws zeilschip op de
Hollandsche IJssel tijdens Open Monumentendag. Deze keer vanaf de nieuwe
aanlegsteiger bij het Vuykpark. Ook wordt er weer in Krimpen aan den IJssel
aangelegd, bij Van Duijvendijk.
En verder zijn er rondleidingen op de Oude Begraafplaats aan de
Nijverheidstraat en in het Beijerinckgemaal, waar de pompen en motoren vol in
bedrijf zullen zijn tijdens Open Monumentendag.
Het zal u niet ontgaan zijn, Open Monumentendag valt dit jaar op zaterdag 11
september.
In voorgaande jaren was het gebruikelijk het hele programma op te nemen in de
HVC-Nieuwsbrief.
Maar sinds een paar jaar maken we voor Open Monumentendag ook een prachtige folder met veel informatie. En die willen u, als lid van de HVC, graag
samen met deze Nieuwsbrief aanbieden.
Rest mij nog u allen een prachtige, culturele maand september toe te wensen en
dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten op één van de activiteiten tijdens
Open Monumentendag.
Anneke van den Bremen
Voorzitter
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Zo was Capelle aan den IJssel in 1953
De nieuwe DVD ‘Zo was Capelle aan den IJssel in 1953’ is uit.
Alle scènes zijn in volgorde gezet. Er wordt een boekje bijgeleverd, waarin alle ons bekende plaatsen en personen worden vermeld. En er is achtergrondmuziek bij gemaakt met liedjes uit de jaren vijftig.
In de film maken we een tocht door Capelle aan den IJssel, zoals dit er uit zag
in de maand mei van het jaar 1953. We beginnen natuurlijk bij het
Gemeentehuis, gaan daarna door Capelle-West, lopen daarna via de Dorpsstraat
door de Oude Plaats en weer via de Dorpsstraat naar Capelle Dorp. Dan via de
Kerklaan naar de ’s-Gravenweg, via de Kanaalweg naar de Bermweg.
Vervolgens lopen we door Capelle Schenkel en we eindigen op de Capelseweg.
Als afsluiting van de film zien we het defilé van een aantal Capelse verenigingen op de Kerklaan richting Dorpskerk, waar iedereen zich verzamelde.
Om ervoor te zorgen dat u een exemplaar ontvangt met de laatste bekende gegevens, is de DVD met boekje alleen te bestellen: via de website van de HVC:
www.hvc-capelle.nl of een email aan bram.van.bochove@planet.nl of aan hvccapelle@hetnet.nl.
De DVD met boekje kost € 15.00. De porto- en verzendkosten zijn € 2,00. In
Capelle kan de DVD (op verzoek) worden bezorgd.
Bram van Bochove
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Opening expositie Regio in Beeld
Zaterdag 12 juni werd de extra ingelaste fototentoonstelling in de aula
van de voormalige begraafplaats feestelijk geopend.
Aan de uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn, werd door velen op deze zonovergoten dag gehoor gegeven. De complimenten aan de samenstellers over de
kwaliteit
van
deze op zo korte
termijn georganiseerde tentoonstelling
waren
volledig op hun
plaats.
De
expositie
geeft een beknopt
overzicht van een
aantal Capelse
woonwijken, de
bouw van de
Stormvloedkering en de Algerabrug, maar ook
de scheepsbouw
in Capelle wordt
met een aantal foto s in beeld gebracht. Vooral het laatste onderwerp bracht bij
een aantal bezoekers mooie herinneringen terug, die smakelijk met elkaar werden opgehaald.
U kunt de expositie Regio in Beeld nog bezoeken op zaterdag 11 september a.s.
(Open
Monumentendag).
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De Klussenploeg
Destijds bevond het depot en de werkplaats van de HVC zich in de boerderij aan de ’s-Gravenweg, bewoond door Teun Verkaik. Het geheel werd
toentertijd in de vorige eeuw door enthousiaste vrijwilligers ingericht.
Aanvankelijk was het bedoeld om het cultureel erfgoed van Capelle aan den
IJssel op te knappen, te restaureren, te registreren en te bewaren
De ruimte daar op de zolder was behoorlijk groot zodat bij voorbereiding van
een nieuwe tentoonstelling de display`s en andere objecten daar werden uitgedacht en opgebouwd.
Bij de voorbereiding van de expositie ‘Verdwenen Scheepshellingen’ werden er
zelfs maquettes van de scheepswerf Vuyk en de oude scheepswerf Hoogendijk
gebouwd.
Frans van Es had het lumineuze idee om een fantasiecarrousel te bedenken voor
de tentoonstelling ‘Feest’. Ook dat werd daar met veel denkwerk ontworpen en
opgebouwd, vervolgens afgebroken en weer opgebouwd in het museum.
Zo kan ik doorgaan met herinneringen wat daar allemaal bedacht en doorwrocht
is door bedenkers en uitvoerenden die als artiesten met ontwerpen van toneelrekwisieten bezig waren onder het veronderstelde motto van ‘Het onmogelijke
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doen we direct en de wonderen duren iets langer’.
Helaas kon de vereniging de ruimte in de boerderij niet behouden omdat het
gebouw verkocht zou worden. Een groot deel van de objecten die daar in en op
stellingen lag, zijn naar andere musea gegaan of verkocht, uitsluitend het echte
Capels erfgoed is behouden.
Ik was van mening dat ons vrijwilligerswerk erop zat, want wat moet je als er
geen gelegenheid meer is om te werken zoals we gewend waren?
Gelukkig was men ervan doordrongen dat geen museum een expositie kan organiseren zonder mensen en een werkplaats voor het realiseren van die exposities
en tentoonstellingen.
Na een wijs besluit van het bestuur werd een kleine loods achter het museum
geplaatst.Door de klussenploeg werd die ingericht tot werkplaats, waar nu een
ploeg van vijf mensen de ideeën en hersenspinsels van organisatoren van tentoonstellingen en exposities proberen te verwezenlijken.
Op maandagmiddag zijn we met allerhande werkzaamheden bezig met als achterliggende gedachte: het bewaren van het cultureel erfgoed voor het nageslacht.
Daarnaast zijn er ook andere hand- en spandiensten zoals een verzoek van de
medewerkers van het project ‘Hoogwater’ en ‘Waterpas’ om lesmateriaal te
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maken en zo de lessen aan de leerlingen aanschouwelijker te maken.
Ook wordt de ijzeren schouw beneden aan de tocht roestvrij gemaakt en in de
verf gezet om hopelijk in de toekomst een onderdeel te zijn van een nog te realiseren buitenmuseum.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de restauratie van een tonvijzel uit ongeveer 1850 (zie foto en kader) dat nu in een deplorabele toestand is, het onderstel is bijna gereed, de vijzel is het probleem en de grootste zorg is hoe we dat
moeten gaan doen.
Het Dief- en Duifhuisje staat ook op het programma, binnenkort wordt het huisje door ons leeggemaakt en het plan is er een permanente tentoonstelling in te
richten over het Slot.
Dus er is werk genoeg, we hopen bij gezondheid van ons allen deze opdrachten
uit te kunnen blijven voeren.
Cees van Yperen

HVC Nieuwsbrief najaar 2010 pagina 64

Laatste hand aan de schouw
Adrie Kok, lid van het klussenteam van de HVC, legt bij het Beijerinckgemaal de laatste hand aan het opknappen van de schouw.
Deze schouw is de HVC geschonken door één van haar leden
als bijdrage voor het nog te realiseren buitenmuseum.
Zag zij er oorspronkelijk nogal roestig uit, nu glimt de HVC schouw je tegemoet.
Een schouw is een (historisch) vissersscheepje met een voor en achter
omhoog gebogen bodem. Ze zijn in
hout, ijzer en staal gebouwd. Er zijn
Friese schouwen, Scheldeschouwen,
Zalmschouwen (getuigd met spriet en
fokje), Zeeuwse schouwen en
Zeeschouwen (vooral gebruikt op het
IJsselmeer na de afsluiting van de
Zuiderzee).
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BLOEMLEZING UIT HET NOTARIEEL ARCHIEF
Over het notarieel archief van Capelle
Er zijn nu samenvattingen van 4400 akten van Capelse notarissen uit de
17e, 19e en 20e eeuw (tot 1925) te bekijken op de website van het
Rotterdams Gemeente Archief, waar de Capelse archieven worden
bewaard. (www.gemeentearchief.rotterdam.nl).
Die 4400 akten zijn er dank zij het werk van de vijf Capelse HVC-vrijwilligers,
die er sinds 2008, en nog steeds, ijverig aan werken. Ongeveer 1/4 van het totaal
aantal Capelse akten is al door hen samengevat.
Het levert schatten aan materiaal op over de geschiedenis van Capelle en zijn
inwoners, maar ook van gemeenten in de buurt, zoals Nieuwerkerk,
Zevenhuizen, Ouderkerk en Krimpen. Omgekeerd is er veel materiaal over
Capelle te vinden zijn in het Groene-Hartarchief in Gouda, waar de archieven
van notarissen uit deze plaatsen worden bewaard. Helaas is de digitale toegankelijkheid daar nog niet zo ver.
Als notarieel-archief-vrijwilliger kom je vaak verhalen tegen die je verbazen, of
waarvan je denkt: dat is toch een aardig weetje. Dat melden we dan af en toe in
de Nieuwsbrief, om de belangstelling voor deze historische bron te wekken.
Meubilair van de Hervormde kerk wordt verkocht.
In 1866 waren er kennelijk plannen voor een vernieuwing van de inrichting van
de Nederlands Hervormde kerk, want de Capelse notaris Kornelis Achterberg
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maakte officieel bekend dat er een openbare verkoop van het kerkmeublement
was geweest .
Opdracht daartoe gaven president en secretaris van het college van kerkvoogden en notabelen, nl. Willem Otto Arie Lans, rentenier (eerder steenfabrikant)
en Gerrit den Boer, fabrikant.
Geveild werden: plankieren, banken, hek met schot en preekstoel, trap, lamp,
scherm en lezenaars met toebehoren, hardstenen, stoven, deuren, hekjes, trappen, spuitslangen en vier koperen kronen. En wat was de opbrengst van deze
enorme verzameling? Niet meer dan 897,65 gulden.
Frits Hartman
Het IJsselveer in Capelle werd in de 17e eeuw gedreven door een familie
IJsselveer
De achternaam IJsselveer is in Nederland uitgestorven, maar in de 17e eeuw
waren er enkele families IJsselveer (ook wel als IJselveer of Iselveer) in deze
streek, zowel in Delfshaven als in Capelle. Misschien waren de Delfshavense
schipper Arij Ariensz IJsselveer en Huijbert Adriaensz IJsselveer broers?
In elk geval was deze Huijbert getrouwd met Gerritje Adriaensdr. Zij kregen een
zoon, Adriaen Huijbertsz IJsselveer. In 1689 woonde hij in Capelle met zijn
moeder Gerritje Adriaens. Zij bediende het veer in Capelle, maar dat werd haar
blijkbaar wat zwaar. Ze sloot daarom met haar zoon een overeenkomst bij notaris Cornelis Brouwer .
Adriaen was kennelijk al volwassen, want er is sprake van zijn aanstaande
vrouw. Gerritje beloofde dat Adriaen vanaf zijn huwelijksdatum met zijn vrouw
een jaar lang kost, inwoning en kleding vrij zou hebben, mits hij zolang zij leefde het veer zou waarnemen. De inkomsten daarvan zouden zij dan delen.
Gerritje beloofde ook dat Adriaen na haar dood haar deel van het veer, de pont
en de schuit met al hun toebehoren zou erven. Hij zou dat dan niet hoeven te
delen met zijn broers en zusters, als hij maar zelf de pacht betaalde aan burgemeesters en regeerders van de stad Gouda, als ambachtsheren van Capelle en
Nieuwerkerk.
Adriaen erft dan ook het huis, met kookhuis, hooiberg en boomgaard, maar dan
moet hij wel de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen, die er
dan nog in het gezin zouden zijn, op zich nemen. Met name noemt Gerritje haar
jongste kind, Huijbert Cornelisz Somer, Adriaens halfbroer. Gerrritje was namelijk na Huijberts dood hertrouwd met Cornelis Abramsz Somer, maar ook van
hem was zij intussen weduwe geworden.
Enig nader onderzoek in het Rotterdams archief leert dat Hubrecht Adriaansz
van Iselveer in 1657 trouwde met Gerritje Adriaens van der Graaf, met een
attestatie uit Capelle. In 1666 hertrouwt zij, als weduwe, met Cornelis
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Abrahamsz Somer, en tussen 1667 en 1677 worden er in Capelle 7 kinderen van
hen gedoopt. De jongste heet inderdaad Huibrecht. Hij was dus 12 jaar toen zijn
moeder en zijn halfbroer hun overeenkomst sloten. Gerritje (of Grietje) stierf in
Capelle in 1697, dus 8 jaar na de overeenkomst, en 40 jaar na haar huwelijk met
IJsselveer. Hoe het haar zoon en het veer, dat in Capelle bekend staat als het
"kleine veer", verder is vergaan is wellicht in Gouda te vinden.
Suus Boef-van der Meulen

Gemeentearchief Rotterdam, Notarieel archief, inv.nr. 3199, akte 84, 25-61866.
Gemeentearchief Rotterdam, Notarieel archief, inv.nr. 3484, akte 14, 7-51689.
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Gesproken geschedenis

Het verhaal gaat, dat er eens een klein café heeft gestaan aan de ’s Gravenweg, schuin tegenover de Stationsbuurt.
Het is al in 1932 afgebrand, wie zou daar nog iets over kunnen vertellen?’
Dat is mevrouw Willie Opschoor-Holdermans, geboren in 1928. Zij is de jongste dochter van Cornelis Holdermans, 1885-1957 en Alida Cornelia Hoogendijk, 1890- 1960. Cornelis Holdermans was loodgieter van beroep. Hij nam in
1918 het cafeetje DEVONIA over, van wie weet mevrouw Opschoor niet.
Het was een café met een plaatsje voor paarden, die konden eten uit een ruif en
even uitrusten, terwijl hun bazen binnen iets dronken. Dat waren marktlui of
boeren op weg naar de veemarkt in Rotterdam, of handelsreizigers.
Op de heenweg namen ze koffie, en als de zaken goed waren gegaan, op de
terugweg een stevige borrel. Natuurlijk was dat overdag de zorg van moeder de
vrouw, naast haar drukke huishouding, vader deed loodgieterwerk!
In de avond stond Cees Holdermans zelf achter de toog, dan was het een buurtcafé waar men even aanliep voor een kop koffie en een borrel of zomaar een
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praatje. Ook stond er een biljart waar veel gebruik van werd gemaakt. Ook door
het zoontje van de familie, toen hij nog maar vier jaar was. Hij klom op een
stoof en deed vrolijk met de grote mannen mee. Gelukkig is het laken altijd heel
gebleven!
Achter de zaak stond een rijtje van vier kleine huisjes. Daar woonden de families Bruinhorst, Arie Linge en Aaldijk, die altijd veel kerkenwerk deed. De naam
van de vierde bewoner is mevrouw Opschoor vergeten. Wel weet ze nog dat er
veel kinderen woonden, waar zouden die allemaal geslapen hebben? Maar ja,
vroeger was dat heel gewoon, met zijn allen op zolder en vader en moeder beneden in de bedstee!
Zelf woonden ze in het huis naast het café, er waren zes kinderen. In die fatale
nacht, 15 november1932, lag iedereen al in bed. Plotseling de kreet: ”Brand,
Brand!!!”. Allemaal vluchtten ze snel naar buiten, in pyjama en ondergoed en
op blote voeten, maar de kleine Willie was er niet.
Moeder ging alle bedden na en vond haar, angstig weggekropen onder de
dekens. Gelukkig waren ze net op tijd, snel werd ze ook naar beneden gebracht,
het huis hing vol verstikkende rook. Ontredderd stonden ze bij elkaar.
De brandweer moest met de handspuit helemaal van het dorp komen, daar stond
hij in een schuur aan de dijk, naast de garage van Henk Maat. Bovendien was
het vrijdag, de avond van de “soos” en sommigen hadden diep in het glaasje
gekeken! Toen ze er eindelijk aankwamen was het café reddeloos verloren,
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alleen het woonhuis kon nog natgehouden worden. Burgemeester Verloop,
hoofd van de brandweer, was ook meegekomen. Hij bekeek de heer Holdermans
kritisch. “Jij hebt je broek nog aan”sprak hij, “Heb je het soms zelf aangestoken?”.
Bij die opmerking ontstak moeder Holdermans in grote woede, ze wilde haar
“burgervader” aanvliegen, maar werd door omstanders tegengehouden.
Gelukkig werd het gezin door buurtbewoners goed opgevangen. De families
Molenaar en Sterkenburg weet mevrouw Opschoor zich nog te herinneren.
De brand bleek te zijn ontstaan door kortsluiting op de zolder. Daar werden
altijd de lakens gedroogd, en die vormden nu goede brandstof. Van het café was
niets meer over, het woonhuis had rook en waterschade, er kon voorlopig niet
in gewoond worden. Het gezin werd bij familie ondergebracht.
Toen begon het getouwtrek met de verzekering. Mevrouw Opschoor denkt, dat
ze wel te laag verzekerd zullen zijn geweest . Een paar oude keukenstoelen, die
nog waren gered, werden voor een hoge prijs getaxeerd!
Cornelis Holdermans heeft later iedereen aangeraden, nooit iets uit je huis te
redden, mocht dat onverhoopt in brand vliegen! Zijn loodgietergereedschap was
ook verloren gegaan.
Aan wat nog over was van het oude woonhuis werd een nieuw pand gebouwd,
op de fundatie van het vroegere café, op nummer 279 dus. In 1933 werd de eer-
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ste steen gelegd door de kleine Willie Holdermans! Zij was toen vier jaar.
Er is nog een onduidelijke foto van, waarop ze te zien is met Henk de Wit, de
vader van de latere kastelein Siem de Wit, aan de Dorpsstraat.
Die eerste steen heeft ze ook nog, het is nu een bijzettafeltje!
In dat nieuwe huis is het gezin later gaan wonen. Het oude huis is ook opgeknapt, en verhuurd, aan Frank de Bruin. Nu is het afgebroken.
Met het loodgieters bedrijf ging het ook niet meer zo best, maar vader bezat
handelsgeest en begon een agentschap. Hij bezorgde kranten en tijdschriften.
Zijn jongste dochter kon na de lagere Schenkelschool meteen bij hem beginnen.
Voor dag en dauw uit bed, om het AD eerst op te halen aan de IJsselmondse
Laan, en dan overal door Capelle te gaan bezorgen! En dan de Margriet, de
Panorama, de Libelle, die hoefden gelukkig maar 1 keer per week. Maar de
NRC weer iedere avond! En de IJssel en Lekstreek, overal, bij iedereen!!
Natuurlijk werkte haar vader zelf ook mee. Helaas kreeg hij op latere leeftijd
een beroerte, toen kon hij niet meer fietsen en moest zij het meeste alleen doen.
Op haar tochten kwam ze vaak een slagersjongen tegen, knecht van slager Henk
de Groot aan de Kanaalweg. Die nam wel eens een paar kranten voor haar mee,
als het op zijn route lag. Van het een kwam het ander.
In 1953 trouwde Willie Holdermans met Hendrik Opschoor, 1923-1994. Het
jonge stel ging inwonen op de bovenste verdieping van het nieuwe huis aan de
‘s Gravenweg. Eerst woonden ze boven haar ouders.
Toen die waren overleden werd het huis gekocht door haar broer, die er ook ging
wonen. Omstreeks 1972 werd het door de gemeente onteigend. Men had grootse plannen met dat deel van Capelle! De kinderen Holdermans zijn noodgedwongen verhuisd naar elders.
Het is nu 2010. Een mensenleven is voorbijgegaan. Willie Holdermans is al 82!
De traumatische ervaring van de brand heeft haar nog flink dwarsgezeten! Dat
“nieuwe huis”staat er nog. Het wordt verhuurd.
Er is niets meer terug te vinden van het kleine café, met het paardenplaatsje voor
de deur, waar je zacht kon horen hinniken en tevreden snuiven.
Dat beeld kent mevrouw Opschoor alleen maar uit de verhalen.
Lang nadat het café verdwenen was, kwamen er soms nog handelsreizigers een
boterham eten tussen de middag bij moeder Holdermans. Het was een vertrouwd adres geweest. Ze konden het niet vergeten.
Wil van Kooij-Seinstra. juni 2010.

HVC Nieuwsbrief najaar 2010 pagina 72

VRAGEN VAN DE BEELDBANK

De raadplaat van deze Nieuwsbrief heeft betrekking op het onderwerp
van onze nieuwe tentoonstelling CAPELLE IN DE 60-er JAREN.
In deze expositie wordt ook aandacht geschonken aan diverse winkelcentra die
in deze periode werden geopend, zoals het winkelcentrum Slotplein en de
Koperwiek.
Enige tijd geleden ontvingen wij een schenking van de heer Adri Liedorp, die
het omvangrijke fotoarchief van zijn vader beheert. De heer Liedorp sr. maakte
gedurende een groot aantal jaren foto’s van belangwekkende gebeurtenissen in
Krimpen en Capelle en een deel van deze foto’s is sinds kort in het bezit van de
Historische Vereniging Capelle. In de meeste gevallen weten we wel wanneer
deze foto’s gemaakt zijn, maar niet altijd waar en ook niet wie de afgebeelde
personen zijn.
Wij roepen dus hierbij uw hulp in bij het ontrafelen van dit mysterie: klopt het
dat deze foto is gemaakt in een drogisterij aan de Koperwiek en wie zijn de personen op de foto?
Het antwoord op deze vraag is wellicht voor velen een makkie, maar we willen
natuurlijk nog veel meer weten. Kom met uw herinneringen en verhalen, wij
zijn er dankbaar voor!
Reageren op deze vraag van de HVC Beeldbank?
Stuur een mailtje naar hvc-capelle@hetnet.nl !
Schriftelijke reageren kan ook naar HVC, Postbus 136,
2900 AC Capelle aan den IJssel
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?

Een steek of punthoed is een hoofddeksel waarvan één of meer randen naar
boven zijn omgeslagen. Voor- én achterzijde omgeslagen (Frans – denk aan
Napoleon), linker- en rechterzijde omgeslagen (Nederlands) of drie zijden
omgeslagen.
De steek maakte tot 1948 deel uit
van het ceremoniële tenue van hoge
officieren bij de Koninklijke
Landmacht. In 1957 werd de steek
ook voor het ceremoniële tenue van
vlagofficieren van de Koninklijke
Marine afgeschaft.
De steek behoort eveneens tot het
ambtskostuum van bewindslieden,
Kamerleden, hoge ambtenaren en
hofdignitarissen. Die ambtskostuums zijn nooit afgeschaft, maar worden sinds
de jaren zestig van de vorige eeuw niet meer gedragen.
Op Prinsjesdag lopen er lakeien met tweepuntige steken aan weerszijden van de
Gouden Koets, de koetsier draagt een driekantige steek.
De steek op de foto werd samen met een aantal documenten en familiefoto’s
geschonken door de heer J.W.A. van Schagen. De documenten hebben vooral
betrekking op ds. Cornelis Ary van Schagen (1778-1843), die van 1802-1843
predikant was van de Hervormde Gemeente in Capelle aan den IJssel. Het is
niet helemaal duidelijk of de steek door hem gedragen werd. Het is geen gebruikelijk hoofddeksel voor een dominee hoewel er vóór 1900 wel eens sprake is
van dominees in ‘pofbroek, bef en steek’.
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Sluiting expositie “Tussen IJssel en Rotte”
Bijna een jaar na de opening van deze tentoonstelling werd op zaterdag
14 augustus in het bijzijn van een groot aantal HVC leden/vrijwilligers
de expositie officieel afgesloten.
HVC bestuurslid Anneke Scheffer,
verantwoordelijk voor exposities en
voorlichting, sprak de aanwezigen toe
en bedankte de samensteller van de
tentoonstelling, Hans Bolkestein, voor
het vele werk verricht bij het verzamelen van het tentoongestelde materiaal.
Ook was er waardering van ieder die
geholpen heeft om er een fraaie expositie mee op te bouwen.
Ruim 1000 bezoekers wisten de weg naar het Jan Anne Beijerinckgemaal te vinden en velen lieten in het gastenboek een lovende opmerking achter.
Hoewel dit een alleszins positief resultaat genoemd mag worden, is de
betrekkelijke onbekendheid van het
bestaan van een historisch museum in
Capelle Hans Bolkestein een doorn in
het oog. Hij pleitte er voor om met
regelmaat de publiciteit te zoeken
zodat nog meer bezoekers kunnen
worden verwelkomd aan de Bermweg
13 (zie colofon achter in deze
Nieuwsbrief).
Ook het thema van de nieuwe expositie (Over de Jaren Zestig in Capelle) is
ongetwijfeld weer interessant genoeg om grotere bezoekersaantallen aan te trekken.
Binnenkort zal de tentoonstelling worden afgebroken.
Begin september wordt de nieuwe
ingericht om op 9 september officieel
te worden geopend door burgemeester
Koen.
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Over ieder die geboren werd vóór 1945
en wat daarna gebeurde…….
Kijk eens naar de veranderingen die zij hebben meegemaakt:
ze werden geboren vóór penicilline, polioprikken, soft- en harddrugs, plastic,
contactlenzen, kunstharten, kunstnieren en de pil.
Vóór radar, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints, panty's, was- en afwasmachines, droogtrommels, magnetron, elektrische dekens, airconditioning en vóór
dat de mens op de maan liep.
Zij werden geboren vóór er huismannen waren, computerspelletjes, computerhuwelijken en deeltijdbanen; vóór we konden skeeleren, skateboarden, surfen,
scrollen en deleten.
Vóór Maagdenhuis, kinderdagverblijf, groepstherapie en verpleeghuis.
In hun jeugd waren kevers insecten en geen Volkswagens; een ontsteking had
niets te maken met elektronica; een muis was een dier en geen ding en er bestond geen rekeningrijden met tolpoorten.
Zij wisten niet wat eten of geld uit de muur was. Wat pincodes, giropassen en
creditcards waren.
Zij hadden nog nooit gehoord van TL, TV, FM, Hifi, cd, dvd, video, cassetterecorders, computers, notebooks, kopieerapparaten, tekstverwerkers, printers,
CD rom, scanners, faxen, e-mail, internet, website, draadloze telefoons, elektrische schrijfmachines.
Zij waren er vóór de A27, E8, B474, TGV, RTL, SBS, AEX of Euro. Vóór de
AOW, WAO, WW of de VUT. Vóór de WOL, AOL, DDR en XTC.
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Toen betekende "Made in Japan" rommel. Zij hadden ook nog niet gehoord van
biotech, diepvriesmaaltijden, biogarde, emulgatoren, genetische modificatie,
pizza's, McDonald’s of instant koffie.
In hun tijd betekende HEMA Hollands Eenheidprijzen Magazijn, waar een zakhorloge één hele gulden kostte. IJsco's waren er van 1, 3, 5 en 10 cent. Een
brief verstuurde je voor 7,5 cent.
Een nieuwe auto kocht je voor f 2000,- maar bijna niemand had zoveel geld.
Benzine kostte 10 cent per liter.
Toen was roken chique en interessant. Er waren nog geen provo's, hippies, yuppies, bommoeders, hooligans of jongens met oorringen.
Het onderscheid der seksen hadden zij al wel ontdekt, maar het veranderen
daarvan was hun onbekend. Zij moesten het doen met wat zij hadden of waren.
Zij trouwden eerst en gingen daarna pas samenwonen; echt ouderwets.
Aids was het Engelse woord voor hulpverleners. Een relatie had met zaken te
maken en niets met een bed. LAT relaties waren hun onbekend. De kleur roze
had alles met baby's te maken en niets met een reageerbuis. Homo betekende
alleen maar mens.
Een deel van al dat nieuws behoort inmiddels alweer tot de geschiedenis. Innovaties volgen elkaar in snel tempo op en blijven ons verbazen.
Geen wonder dat er soms een kloof bestaat tussen degenen die vóór
de high tech periode werden geboren en de latere generatie.
Kijk alleen maar naar hoe de kleinkinderen met een computer omgaan…
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Colofon

Lijst van bestuursleden
Voorzitter
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Exposities/Voorlichting
Facilitair Beheer
Educatie
Collectievorming en-beheer

Mevr. A. van den Bremen
Dhr. J.M. van Leest

010 284 95 48
010 458 65 05

Mevr. A. Swets
Mevr. A. Scheffer
Vacature
Vacature
Vacature

010 450 68 83
010 421 64 18

Eindredactie Nieuwsbrief

Dhr. J. Specht

010 284 79 09

Website
Email

www.hvc-capelle.nl
hvc-capelle@hetnet.nl

Historisch Museum, Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal, is iedere zaterdag geopend voor het publiek van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 010 450 00 80
Van Cappellenhuis, Dorpsstraat 164, herbergt één van de mooiste
Regentenkamers van Nederland. Medewerkers van de HVC leiden u elke
tweede zaterdag van de maand rond tussen 13.00 en 16.00 uur.
Toegang gratis.
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OPROEP
Gaat u opruimen, maakt u uw zolder of kelder leeg en u komt
Capelle memorabilia (bekers, medailles, rapporten, foto’s, boeken e.d.)
tegen? Gooi ze niet weg, maar neem contact op met
de redactie via tel. 010 - 284 79 09 of email hvc-capelle@hetnet.nl
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