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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inhoud
Van de Voorzitter
Uitnodiging ledenvergadering 30 maart 2011
Notulen ledenvergadering 24 maart 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010
Ontwikkelingen rond het Dief- en Duifhuisje
Vijf Generaties korenmolenaars in Capelle
Het Bermpark
Achter de toonbank en langs de weg
Wat ligt er op de planken van het depot
Reacties van Lezers
Colofon

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

2
4
5
8
10
21
22
27
29
30
31
32

Bij de omslag:
Gezicht op de Dukdalf aan de Groenedijk.
Dit was één van de drie plaatsen waar in 1574 de dijk werd doorgestoken
ten behoeve van het ontzet van Leiden.
(Foto J. de Gier)
Bron: Gemeentearchief Rotterdam
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Van de voorzitter
Alweer een jaar voorbij. Op de Algemene Ledenvergadering die woensdag 30 maart a.s. wordt gehouden kijken we terug. In deze Nieuwsbrief
vindt u het inhoudelijk - en het financieel jaarverslag 2010. En we moeten de begroting 2012 vaststellen. Ook die treft u in deze Nieuwsbrief
aan.
Bij een begroting hoort een activiteitenplan. Teneinde voor subsidie in aanmerking te komen moet de HVC elk jaar vóór 1 april een begroting en een activiteitenplan voor het jaar daarop bij de gemeente Capelle indienen.
Vorig jaar hebben we ervoor gekozen u daarover te informeren door middel
van een speerpuntenlijstje. Dat doen we nu weer. Zowel voor het lopende jaar
2011 als voor het komende jaar 2012.
2011
Onze speerpunten voor dit jaar zijn:
- De website vernieuwen. In 2010 ook al opgenomen als speerpunt. Toen is
de eerste aanzet gegeven. Het is de bedoeling dat dit in 2011 wordt afgerond.
- Afronding herstructurering ICT.
- Het meer structureel organiseren van lezingen en rondleidingen. Ook hiervoor geldt dat het in 2010 ook al op de lijst stond. In 2010 zijn al wel meer
lezingen gegeven, maar het gebeurt nog te incidenteel.
- Start digitale beeldbank ‘Capelle in beeld’ / overdracht foto’s gemeente Capelle aan de HVC.
- Een start maken met het digitaal opslaan (en ontsluiten) van andere deelcollecties.
- Heropening van het Dief- en Duifhuisje als kleinste museum van Nederland in mei 2011.
- Nieuwe expositie Historisch Museum, gebaseerd op thema OMD 2011
‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’. Opening 9 september 2011.
- Open Monumentendag – 10 september 2011 – met als thema ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’.
- Voorbereiding 25-jarig bestaan HVC (1987-2012).
- Voorbereiden boek ‘Achter de toonbank en langs de weg, de kleine nering
van Capelle aan den IJssel 1905-1965’ – wordt verwacht november 2012
- Voorbereiden bijbehorende expositie ‘Ambulant en Middenstand’.
Daarnaast gaan de reguliere activiteiten van de verschillende werkgroepen gewoon door.
2012
Onze speerpunten voor dit jaar zijn:
- Vieren 25-jarig bestaan HVC (1987-2012) met in elk geval een receptie en
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een jubileumboek en expositie over 25 jaar HVC.
- Open Monumentendag – 8 september – met als (voorlopig) thema ‘Monumenten en groen’.
- Het verschijnen van het boek ‘Achter de toonbank en langs de weg, de
kleine nering van Capelle aan den IJssel 1905-1965’ – november 2012.
- De bijbehorende expositie ‘Ambulant en Middenstand’ – opening 7 sept.
2012.
Daarnaast gaan de reguliere activiteiten van de verschillende werkgroepen gewoon door. Op de ledenvergadering zullen we deze speerpunten bespreken bij
punt 8.
Bestuursverkiezing
Dit jaar ben ik aftredend als voorzitter. Ik heb er goed over nagedacht of ik mij
weer voor drie jaar beschikbaar wil stellen als voorzitter en ik heb besloten mij
wel weer kandidaat te stellen, maar dan niet voor de hele periode.
In 2006 heeft de HVC gekozen voor een bestuur met zeven bestuursleden,
daarvoor was er een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Ik werd toen
benoemd als voorzitter na drie jaar secretaris te zijn geweest. In de loop van
2006 kreeg het bestuur een vrijwel geheel nieuwe samenstelling. Gezamenlijk
hebben we – als bestuur – toen een beleid uitgestippeld waaraan we ons voor
meerdere jaren hebben verbonden. Voor mezelf had ik dit gesteld op zes jaar.
En in 2012 is het zover.
Het jubileumjaar is daarbij ook nog eens een pracht gelegenheid om het voorzittersstokje over te dragen. Binnen het bestuur is daarvoor tegen die tijd zeker
de potentie en interesse aanwezig.
Bijzonder verheugend is het dat Jos Specht zich, na een verkenning van enige
maanden, definitief kandidaat stelt voor de vacature Facilitair Beheer.
Toch blijven nog steeds twee bestuursvacatures onvervuld. Dat is jammer, want
met een voltallig bestuur kunnen we de zaken nog beter aanpakken.
Zo liggen er vooral op het gebied van Collectievorming en – beheer vele uitdagingen op ons te wachten.
DUS, ZET DEZE KEER NU ECHT DE STAP EN KOM HET BESTUUR
VERSTERKEN. HET IS HEEL LEUK OM SAMEN TE BOUWEN AAN
ONZE PRACHTIGE VERENIGING.
Laten we er met z’n allen weer een goed en levendig HVC-jaar van maken!
Ik hoop u allen te zien op 30 maart a.s.
Anneke van den Bremen
voorzitter
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Uitnodiging ledenvergadering
woensdag 30 maart 2011
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2011 in de educatieruimte van het Historisch Museum, Bermweg 13. Aanvang 19.30 uur. De educatieruimte is om
19.00 uur open.
Agenda
1
2

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Berichten van verhindering en verdere mededelingen
3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2010
(zie deze Nieuwsbrief pagina 5)
4 Jaarverslag 2010
(zie deze Nieuwsbrief pagina 10)
5 Financieel Verslag 2010
(zie deze Nieuwsbrief pagina 8)
6 Verslag kascontrolecommissie 2010
en benoeming kascontrolecommissie 2011
7 Begroting 2012
8 Speerpunten 2012
9 Bestuursverkiezing
- Op basis van het rooster is voorzitter Anneke van den Bremen aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar in de functie van voorzitter.
Jos Specht heeft zich kandidaat gesteld als nieuw bestuurslid in de
functie Facilitair Beheer. Tegenkandidaten worden verzocht zich vóór
aanvang van de vergadering bij de secretaris te melden. Bestuursleden
hebben een zittingsperiode van 3 jaar. Er zijn momenteel dus nog twee
vacatures:
- bestuurslid Collectievorming- en Beheer
- bestuurslid Educatie, waarvoor kandidaten worden opgeroepen
zich te melden bij de voorzitter.
10 Rondvraag
11 Sluiting
Pauze
Lezing
Na de pauze zal de heer Patrick Ploegaert van BOOR een lezing verzorgen
over historische opgravingen in o.a. Capelle aan den IJssel en Rotterdam.
Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje meer informatie te verkrijgen en/of ideeën uit te wisselen.
Anneke van den Bremen
Joost van der Leest
voorzitter
secretaris
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Notulen van de algemene ledenvergadering
woensdag 24 maart 2010
Aanwezig waren: 40 leden. Afmelding is ontvangen van mevrouw I.H.TirionBeijerinck en de heren F. van Es, A. de Graaff en W. Oudijk.
1. Opening
Voorzitter Anneke van den Bremen opent de vergadering en heet een ieder van
harte welkom in de educatieruimte. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
De berichten van verhindering zijn vermeld in de aanhef.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2009
De notulen worden goedgekeurd na het aanbrengen van één tekstwijziging t.w.
bij rondvraag oorspronkelijke tekst: Paul Weyling vraagt wat er met de donatie
van Restaurant China wordt gedaan, wordt aangepast in: Paul Weyling vraagt
waarom het zolang geduurd heeft voordat er wat met de donatie van Restaurant
China gedaan is.
4. Jaarverslag 2009
Over het jaarverslag wordt één opmerking geplaatst t.w. voor het woord
suppoosten in de beschrijving bij leden en vrijwilligers, dient gastheer/gastvrouw gelezen te worden.
5. Financieel jaarverslag 2009
De voorraad boeken is geheel afgeschreven en niet via de resultatenrekening
gelopen. Inmiddels is dit reeds aangepast. Dat de voorraad boeken is afgeschreven heeft als reden dat er een netto financiële balans ontstaat.
Henk Gerritsen plaatst de opmerking dat alleen het jaar 2009 bij de resultatenrekening dient te staan en niet per 31-12-2009. Deze wijziging wordt aangebracht.
Paul Weyling stelt de vraag waarom er nog redelijk grote posten, nog te ontvangen en nog te betalen op de balans staan. Geantwoord wordt dat dit te maken heeft met de restauratie en boeken.
6. Verslag kascontrolecommissie
Rein Kraaij meldt namens de commissie dat alles gecontroleerd is en men alles
in heeft kunnen zien. Hierbij wordt de penningmeester decharge verleend.
De nieuwe kascommissie wordt benoemd t.w. Anneke Maat en Hans Heere met
als reserve Adrie Kok

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2011 pagina 5

7. Begroting 2011
Op de vraag van Hans Bolkestein of we als HVC in voldoende mate verzekerd
zijn, wordt geantwoord dat in de begroting deze post is toegerekend bij de instandhouding museum etc.
Ger Mulder stelt een vraag over giften en waarom wij als vereniging nog niet
als ANBI aangemeld zijn bij de belastingdienst. Dit zal uitgezocht worden of
wij hiervoor in aanmerking kunnen komen gezien de eisen die gesteld worden.
Henk Gerritsen stelt een vraag over de post ICT. Antwoord: gezien de belangrijkheid ervan is het gewenst dat er apart een post voor ICT op de begroting is
opgenomen.
Paul Weyling stelt een vraag over de hoogte van de post publicatiekosten. Antwoord: over het algemeen zitten de publicatiekosten in de boekenuitgave verborgen, echter indien zaken uitbesteed dienen te worden zullen deze tevoorschijn komen in de post publicatiekosten.
Jos Specht stelt een vraag over het uitgeven van boeken of deze met winst gedaan worden of deze kostendekkend dienen te zijn. Antwoord: het is prachtig
als een boek goed loopt, daarmee hebben we iets meer ruimte om een eventuele volgende uitgave te bekostigen.
Ton Mulder stelt de vraag of er bij iedere tentoonstelling een dik boek moet
verschijnen. Antwoord: dit is zeker niet het geval, normaliter wordt er een klein
expositieboekje uitgegeven.
Henk v.d. Marel stelt een vraag over de verwachte bezuinigingen van de gemeente in het kader van de subsidies. Anneke van den Bremen antwoordt dat in
2010 de bibliotheek als grootste subsidieverkrijger € 100.000,00 heeft moeten
inleveren en de HVC nihil.
De begroting 2011 wordt aangepast v.w.b. de post boeken en hierna goedgekeurd.
8. Speerpunten 2010
Deze worden stuk voor stuk doorgenomen en daar waar nodig toegelicht door
Anneke van den Bremen. Er zijn 2 wijzigingen hierop n.l. het boek en de expositie over de middenstand en ambulant zullen pas in 2012 verschijnen respectievelijk ingericht worden.
9. Bestuursverkiezing
Joost van Leest is volgens rooster aftredend maar direct herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt hij herkozen voor een periode van drie jaar. Bram van
Bochove is volgens rooster aftredend maar heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
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Anneke van den Bremen constateert dat er geen enkele reactie v.w.b. de openstaande bestuursfuncties vanuit de leden komt en is gekomen.
Als gevolg hiervan wordt de lijn uitgezet dat het bestuur samen met de coördinatoren de HVC kar gaat trekken. De intentie is dat iedere werkgroep – binnen
het vastgestelde HVC-beleid – zelf verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering van het beleid en er ook voor zorgt dat de werkgroep organisatorisch goed
draait.
Anneke van den Bremen meldt verder dat Cees van Yperen zich heeft opgegeven als beheerder voor het Dief- en Duifhuisje. Er komt vervolgens nog een gesprek met Peter Stolk, in het kader van vervangend vrijwilligerswerk, die zich
aangemeld heeft als beheerder voor het Historisch Museum
Ger Mulder vraagt het woord en geeft aan dat hij het bestuur prijst voor hun inzetbaarheid en specifiek het jaarverslag en de nieuwe redacteur Jos Specht, zijn
voor hem geweldig positieve punten.
Lia en Bram van Bochove worden in het zonnetje gezet om hen te bedanken
voor hun inzet voor de HVC.
10. Rondvraag
Willem Klaassen stelt een vraag aangaande het Van Cappellenhuis en de commerciële invulling op mogelijk conflicterende dagen met de opening van de
Regentenkamer. Geantwoord wordt dat in principe de HVC rondleiding en presentatie altijd doorgang dienen te vinden.
Ger Mulder stelt voor om een gezamenlijke (van zowel de Stichting Cultuur
aan de Dorpsstraat als de HVC) communicatie op te zetten. Inmiddels zijn hier
afspraken over gemaakt en worden deze uitgevoerd.
11. Sluiting
Anneke van den Bremen sluit de vergadering en last hierna een korte pauze in.
Presentatie
Na de pauze geeft prof. Dr. Paul van de Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis, een
boeiend betoog over hoe historische verenigingen om kunnen gaan met het
vastleggen van geschiedenis. Kernpunt van zijn betoog was dat gisteren reeds
geschiedenis is en vastgelegd dient te worden voor het nageslacht.
Als dank wordt het boek “Van Dijkdorp tot Woonstad” aan hem aangeboden.
Onder het genot van een drankje en hapje wordt nog met elkaar nagepraat.
Anneke van den Bremen
voorzitter

Joost van Leest
secretaris
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FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2010
Balans per 31.12.2010
Bezittingen
Kas
ING-rekening
ING-renterek.
Te ontvangen
Kruisposten

Totaal

2009
2010 Schulden
625,74
726,11 Eigen vermogen
8584,64 2103,23 Res. publicaties
14690,80 40500,44 Res. exposities
11018,14
Res. ond/inr.musea
3841,90
Res.energiekosten
Res. ICT
Res. 25 jaar HVC
Nog te betalen
Kruisposten
38761,22 43329,78 Totaal

Resultatenrekening 2010
Uitgaven
Onderh./inr. musea
Huur
Gas/elektra/water
ICT
Alarm/telefoon/internet
Nieuwsbrieven
Collectievorming /beheer
Educatie
Exposities
Monumentendag
Bestuur/kantoorkosten
Consumpties
Vakbladen/lidmaatschap
Waardering vrijwilligers
Scholing vrijwilligers
PR
Reservering energiekosten
Positief saldo
Subtotaal

4583,53
4500,00
4180,00
3431,05
1853,95
2774,45
888,12
449,09
2802,98
1444,28
1194,65
651,03
158,64
3132,18
671,94
399,15
1209,51
1698,32
36022,87

Afb. dubieuze debiteuren
Inkoop boeken
Reservering publicaties
Reservering 25 jaar HVC
Totaal

355,90
355,88
2135,73
2135,70
41006,08

2009
2010
11014,17 12712,49
8442,29 10578,02
3000,00 3000,00
5000,00 5000,00
1209,51
5000,00 5000,00
1729,76 3865,46
4575,00 1720,30
244,00
38761,22 43329,78

Inkomsten
Subsidie gemeente
Stimuleringsbijdr. vrijw.
Afr. energiekosten 2009
Contributie
Educatie

24750,00
3024,39
1256,48
5842,00
1150,00

Subtotaal

36022,87

Rente
Verkoop boeken, Dvd’s
Vervallen verplichtingen
Giften
Totaal

809,64
3302,17
700,00
171,40
41006.08
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Begroting voor 2012
Inkomsten
Subs. Gemeente
Contributie
Gem. stim.vrijw.
Educatie

Subtotaal

2011 2012 Uitgaven
2011 2012
24750 24750 Instandhouding musea
5700 5900 --onderh./inr musea
3200 2000
2800 3000 --huur
4500 5000
1500 1500 --gas/elektra
5500 6000
--verzekering
--ICT
1000 2000
--alarm/telefoon/internet
3000 2540
Nieuwsbrieven
3500 3500
Collectievorming/beheer
1000 1000
Educatie
1000
750
Lezingen
250
200
Exposities
2000 3000
Open Monumentendag
2300 2000
Organisatie HVC
--bestuur/kantoorkosten
2000 1500
--consumpties
800
700
--vakbladen/lidmaatschap
200
160
Vrijwilligers
--waardering vrijw.
3000 3000
--scholing vrijw.
500
750
PR
1000 1000
34750 35150 Subtotaal
34750 35150

Giften
500
200
Rente
500
500
Publicatie Postiljon
1500 Inkoop boeken
Boekverkoop
1500 15500 Publicatiekosten
Res. 25 jaar HVC
4000 25 jaar HVC viering
Res. jubileumboek
5000 Inkoop jubileumboek
Totaal
37250 61850 Totaal

1000 17000
500
700
4000
5000
37250 61850

Toelichting op de resultatenrekening en de begroting:
- Bij de subtotalen zijn de bedragen vermeld welke behoren bij de prestatieafspraken
met de gemeente voor het verkrijgen van de jaarlijkse subsidie.
- Bij de resultatenrekening en de begroting 2011 en 2012 zijn de posten giften en rente
verplaatst naar onder de streep. De begroting voor 2011 is daarom herzien.
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HVC en het jaar 2010
BESTUUR
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft in 2010
één wijziging ondergaan in de personele bezetting, Bram van Bochove, volgens
het rooster aftredend, was niet meer herkiesbaar.
In de vergadering van woensdag 24 maart 2010 is volgens het rooster aftredend
bestuurslid Joost van Leest direct herkozen voor een periode van 3 jaar.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2010:
Anneke van den Bremen
Voorzitter/Algemene Zaken
Joost van Leest
Secretaris/PR
Anna Swets
Financiën/Ledenadministratie
Anneke Scheffer
Exposities/Voorlichting
Vacature
Facilitair beheer
Vacature
Collectievorming/-beheer
Vacature
Educatie
Het bestuur heeft in 2010 maandelijks vergaderd en hield een extra beleidsvergadering.
Jos Specht, de nieuwe redacteur van de Nieuwsbrief, heeft zich in de 2e helft
van 2010 aangeboden om het bestuur te ondersteunen en, vooruitlopend op een
benoeming door de ALV van 30 maart 2011, bezig zich alvast in te werken.
Over de geformuleerde speerpunten kan de navolgende informatie verstrekt
worden:
- Het vrijwilligersbeleid wordt verder ontwikkeld op basis van de behoefte
en nieuwe projecten en, daar waar nodig, in samenwerking met de Vrijwilligerswinkel.
- Het vernieuwen van de website is ruw geformuleerd en de eerste stappen
zijn ondernomen om tot de gewenste uitvoering te komen.
- De herstructurering van de ICT is aangepakt wat geresulteerd heeft in de
investering in nieuwe hardware en programmatuur. Tevens is een aanvang
gemaakt met het centraliseren van alle HVC data.
- Er is één bijeenkomst geweest om het structureel organiseren van lezingen
en buitenrondleidingen gestalte te geven. Hierop dient zeker nog meer actie plaats te vinden.
- De nieuwe expositie “Capelle in de 60-er jaren” is op 11 september van
start gegaan. De ontwikkelingen kan men verder in het verslag volgen.
- Open Monumentendag is in 2010 zeer succesvol verlopen, wat men eveneens verder in het verslag kan nalezen.
- Het voorbereiden van het boek “Achter de toonbank en langs de weg, de
kleine nering van Capelle aan den IJssel 1905-1965” en de bijbehorende
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expositie “Ambulant en Middenstand” vordert gestaag, echter vanwege
moverende redenen zijn beide één jaar opgeschoven. Verder in het verslag
wordt er wat uitgebreider op ingegaan.
- De voorbereidingen voor de heropening van het Dief- en Duifhuisje zijn
voortvarend ter hand genomen. In overleg met de gemeente zijn inmiddels
een aantal beslissende stappen genomen.
- Het voorbereiden van het 25-jarig jubileum is inmiddels op stoom gekomen. De plannen daarvoor dienen in 2011 tot uitvoering gebracht te worden.
LEDEN EN VRIJWILLIGERS
Eind 2010 waren er in totaal 476 leden. Vergeleken met de stand per 31 december 2009 zijn dat er 2 meer dan een jaar geleden.
Wat vrijwilligers betreft waren er 74 personen beschikbaar die zich voor de
HVC ingezet hebben. Op 15 september 2010 heeft het bestuur hen als dank een
excursiedag aangeboden, waarbij een bezoek werd gebracht aan historisch
Dordrecht.
In de loop van het jaar hebben 6 vrijwilligers een cursus gevolgd binnen het kader van het opleidingsbudget.
Er heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de gastvrouwen/heren van
het Historisch Museum in verband met de nieuwe expositie “Capelle in de 60er jaren”.
EXPOSITIES
HISTORISCH MUSEUM
“Capelle in de 60-er jaren”
Na de succesvolle samenwerking tussen de HVC en het streekmuseum Krimpenerwaard ter gelegenheid van de tentoonstelling “50 jaar Stormvloedkering”
kreeg de HVC het verzoek om wederom een samenwerking aan te gaan om een
tentoonstelling en evenementenprogramma samen te stellen rond het thema “de
jaren zestig in de regio”. Na een lange voorbereiding met vele, overigens zeer
plezierige vergaderingen, waarbij met name de muziek uit de sixties breed aan
bod kwam, opende op 9 september 2010 de tentoonstelling “Capelle in de 60er jaren” haar deuren. De burgemeester van Capelle, de heer Frank Koen was
zo vriendelijk de officiële openingshandeling te verrichten, wat hem tevens de
gelegenheid gaf kennis te maken met het Jan Anne Beijerinckgemaal dat hij
nog niet eerder bezocht had.
De tentoonstelling, die tot medio augustus 2011 te zien zal zijn, geeft een beeld
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van de nationale en internationale ontwikkelingen in die roerige periode, zoals
de eerste maanlanding, de moord op president Kennedy, de barre Elfstedentocht in 1963 enz., maar met name wordt aandacht besteed aan de enorme ontwikkeling die Capelle in het decennium 1960-1970 doormaakte. De bevolking
verdubbelde, de woningen schoten de grond uit en moderne winkelcentra namen de plaats in van de kleine buurtwinkeltjes en leveranciers aan huis.
De vele foto’s, o.a. uit het archief van de heer Liedorp en de heer van Wingerden geven een prachtig en bijzonder beeld uit die periode. De aanwezigheid
van vele voor met name oudere Capellenaren zeer herkenbare voorwerpen maken deze tentoonstelling tot een graag bezochte activiteit. De tentoonstelling
wordt vergezeld door een filmprogramma waaruit op elke tweede zaterdag van
de maand een film uit de zestiger jaren wordt vertoond in de educatieve ruimte van het gemaal.
Het aantal bezoekers in 2010 bedroeg 428, inclusief het bezoek door 2 middelbare schoolklassen.
De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Historische Kring
Krimpen, de Kunstkring Krimpen en het Streekmuseum Krimpenerwaard.
De medewerkers van de HVC waren Bram van Bochove, Madeleine Bus, Rosalinde Kruit en Anneke Scheffer.
“Tussen IJssel en Rotte”`
Zaterdag 14 augustus 2010 was de laatste dag dat deze zeer informatieve tentoonstelling open was voor het publiek.
In 2010 trok deze tentoonstelling nog 433 bezoekers.
Hiermee kwam het totale bezoekersaantal voor het Historisch Museum in 2010
op 861.
De openingstijd van het Historisch Museum was elke zaterdag van 13.00 –
16.00 uur. Langere openingstijden waren er op de nationale museumdag en
Open Monumentendag van 10.00 – 16.00 uur.
Het team van gastheren en gastvrouwen bestond in 2010 uit: Diana Al, Bram
van Bochove, Hans Bolkestein, Koos Bouman, Clasien en Jaap de Gier, Nico
Giltay, Janneke en Rein Kraaij, Else Lipjes, Jan Maat, Henk van der Marel,
Tom Mulder, Arie Nobel, Anneke Scheffer, Anna Swets, Corry Vermaat en Paul
Weyling.
OUDE BEGRAAFPLAATS, NIJVERHEIDSTRAAT
“Een beeld van Capelle”
Van 12 juni 2010 tot en met 11 september 2010 is de fototentoonstelling “Een
beeld van Capelle” te zien geweest. Dit was geheel onverwachts en Bram van
Bochove, Rein Kraaij en Peter Stolk hebben in zeer korte tijd een fraaie fotoHVC Nieuwsbrief voorjaar 2011 pagina 12

tentoonstelling samengesteld. Zoals de titel al aangeeft vormen de foto’s uit de
diverse wijken, van de Stormvloedkering, de Algerabrug en de scheepsbouw
het beeld van het Capelse leven. Er zijn 130 bezoekers geweest.
De openingstijd van de oude begraafplaats was 1x per maand van 13.00 tot
16.00 uur gedurende de drie maanden dat de tentoonstelling duurde.
Buiten de openingstijden van de tentoonstelling is de oude begraafplaats toegankelijk voor het publiek en kan men de historie bekijken van de begraafplaats en het begraven in Capelle, inclusief aandacht voor oorlogsgraven en het
oorlogsmonument, ingericht door de HVC.
Op 4 mei is bijzondere aandacht besteed aan de dodenherdenking. De registratie van wie waar begraven is, is inzichtelijk gemaakt door Rein Kraaij. Ten tijde van de Open Monumentendag op 11 september 2010 hebben vele belangstellenden hierin inzicht gekregen.
DIEF- EN DUIFHUISJE
In 2010 is er opnieuw geen expositie ingericht, omdat het Dief- en Duifhuisje
door bouwwerkzaamheden direct ernaast en in de omgeving niet toegankelijk
voor het publiek was. Echter er is een start gemaakt met een groepje vrijwilligers om een gedegen plan in elkaar te steken om uiteindelijk het Dief- en Duifhuisje vanaf april /mei 2011 weer open te kunnen stellen voor het publiek.
De deelnemers aan de werkgroep zijn: Paul van den Berg, Aartje Bernhart,
Hans Bolkestein, Anneke van den Bremen, Ans de Koning, Rein Kraaij, Rosalinde Kruit, Henk van der Pas, Anneke Scheffer, Anneke en Jos Specht, Peter
Stolk, Anna Swets, Paul Weyling en Cees van Yperen.
REGENTENKAMER
Behalve de maandelijkse rondleidingen die standaard iedere tweede zaterdag
van de maand plaatsvinden, waren er nog 6 rondleidingen op verzoek, die varieerden van een jubileum van een concertstichting, een vergadering van een
VVE tot een rondleiding voor leden van de Schenkelkerk bij de opening van
het kerkelijk jaar. Het totaal aantal rondleidingen bedroeg 18.
Nog steeds zijn er oudere Capellenaren die voor de eerste keer aan de
Regentenkamer een bezoek brachten.
De groep rondleiders is uitgebreid met de komst van Henk van der Pas.
De rondleiders zijn: Aartje Bernhart ( conservator), Lia van Bochove, Alie
Buys, Adri de Jonge, Beatrice van Hoeve, Willem Klaassen, Henk van der Pas,
Marijke van Vliet, Riet Vuik en Henny Weggeman ( coördinator)
Het aantal bezoekers dat rondgeleid is bedraagt 608, vooral voortkomend uit de
extra rondleidingen.
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OPEN MONUMENTENDAG
Op 11 september 2010 vond de 24ste editie van Open Monumentendag in Capelle aan den IJssel plaats. Het landelijk thema was deze keer ‘De smaak van
de 19e eeuw’. Capelle heeft zich bij dit thema aangesloten. Door medewerkers
van de HVC werd een prachtige fototentoonstelling samengesteld waar meer
dan dertig rijks- en gemeentelijke monumenten, uit de 19e eeuw of de stijl van
de 19e eeuw die Capelle aan den IJssel rijk is, centraal stonden. Deze fototentoonstelling werd 1 september 2010 feestelijk geopend door wethouder Jouke
van Winden en was de gehele maand september te bezichtigen in het Van Cappellenhuis.
Op 11 september zelf was een uitgebreid programma samengesteld door de
werkgroep OMD Capelle, gecoördineerd door de HVC.
In het Van Cappellenhuis kon men in de galerie de reeds genoemde fototentoonstelling ‘De smaak van de 19e eeuw’ bezoeken. Medewerkers van de HVC
gaven rondleidingen. De door de HVC speciaal voor deze dag geplaatste meubels en attributen riepen een sfeer van het oude mannen- en vrouwenhuis op
van resp. de huiskamer en de mangelkamer. Dit sloeg zeer aan bij de bezoekers.
Boven was de Regentenkamer weer te bewonderen. Ook hier werden rondleidingen gegeven door medewerkers van de HVC. Dit jaar maakten 299 mensen
(een record!) hier gebruik van. ’s Middags hield de architect van de restauratie
van het Van Cappellenhuis een lezing over het gebouw, de kenmerken van de
19e-eeuwse bouw en welke daarvan in het Van Cappellenhuis zichtbaar zijn.
Aansluitend was een muzikaal optreden van het duo “Weerklank”. Elk van
deze activiteiten werd bijgewoond door ongeveer 20 personen.
Al met al hebben zeker meer dan 500 mensen het Van Cappellenhuis bezocht
en was er weer sprake van een zeer geslaagde samenwerking tussen het Van
Cappellenhuis en de HVC.
De Kunstmarkt vierde dit jaar haar 40e jubileum. Burgemeester Frank Koen
hield een toespraak en gaf het startsein voor een ludieke actie. De vele, vele bezoekers kregen koffie met roomsoezen aangeboden. De organisatie van de
Kunstmarkt sprak van een grotere opkomst dan vorig jaar. De bezoekers waren
zeer te spreken over het niveau en de variëteit van de aangeboden kunst. Er waren diverse workshops en muzikale optredens. De combinatie Kunstmarkt en
Open Monumentendag is al jaren zeer succesvol. Het versterkt elkaar.
Ook de samenwerking tussen de Dorpskerk en de HVC op Open Monumentendag is zo langzamerhand een vanzelfsprekendheid geworden. De Dorpskerk
hield de hele dag Open Huis met als één van de hoogtepunten een prachtig optreden van het Capels Dagkoor. Dit concert werd druk bezocht. Nieuw was dit
jaar de deelname aan Open Monumenten Klassendag. (lees verder onder educatie)
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In het Historisch Museum in het Beijerinckgemaal was de expositie “Capelle in
de 60-er jaren” te zien. De dag vóór Open Monumentendag werd de expositie
feestelijk geopend door burgemeester Frank Koen. De expositie, samengesteld
door medewerkers van de HVC, trok op Open Monumentendag 199 bezoekers.
In de machinekamer draaiden de machines volop en in de educatieruimte konden oude gereedschappen worden gekocht.
De hele dag waren zowel medewerkers van de HVC als van de Stichting tot
Behoud van het gemaal Jan Anne Beijerinck aanwezig om rondleidingen te geven. Ook dit is een vaste traditie aan het worden.
In de expositieruimte op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat was de fototentoonstelling “Een beeld van Capelle” te zien. Samengesteld door medewerkers van de HVC. Op de begraafplaats zelf werden door
medewerkers van de HVC rondleidingen gegeven en werd – desgevraagd –
verdere informatie verstrekt over de graven. Ongeveer 70 mensen hebben hier
gebruik van gemaakt.
Ofschoon geen 19e eeuws monument, maar wel een jong gemeentelijk monument, heeft de Gereformeerde Kerk de Hoeksteen in 2010 voor het eerst haar
deuren geopend tijdens Open Monumentendag. Er waren rondleidingen door
de kerkzaal, het orgel werd de hele dag door bespeeld en er trad een kinderzanggroep op. In de benedenzaal van de kerk werden miniaturen beschilderd,
zoals dat in de Middeleeuwen gebeurde en was te zien hoe het boekbinden in
zijn werk ging. De kerk gaf naderhand aan dat het niet overdreven druk was geweest, maar wel was sprake van duidelijke interesse bij de bezoekers. Het is de
Hoeksteen goed bevallen. Men doet graag weer mee in 2011.
Gezien het OMD-thema van 2010 werd – in samenwerking met de gemeente
Krimpen – besloten dit jaar weer een 19e eeuws zeilschip op de Hollandsche
IJssel te laten varen. Jong en oud kon weer opstappen bij zowel de werf Van
Duijvendijk in Krimpen als bij de nieuwe aanlegsteiger in het Vuykpark in Capelle aan den IJssel. Altijd een bijzondere belevenis en er werd druk gebruik
van gemaakt.
Na afloop stond er voor alle medewerkers – zowel van de HVC als de andere
deelnemers aan OMD – een heerlijk drankje met lekkere hapjes klaar in het
museum aan de Bermweg.
Er werd teruggekeken op een zeer succesvolle Open Monumentendag 2010.
Aan Open Monumentendag hebben veel vrijwilligers meegewerkt, zowel van de
HVC als van de andere deelnemers. De coördinatie van OMD ligt in handen
van de HVC-medewerkers Rein Kraaij en Anneke van den Bremen.
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BEELDBANK
In 2010 is de beeldbankgroep enthousiast verder gegaan met het beschrijven en
scannen van foto’s, echter niet met het plaatsen op internet ervan. Het regionale samenwerkingsproject van het Gemeente-Archief Rotterdam met de gemeente Capelle aan den IJssel is door het GAR stopgezet. Er kon in de loop
van het jaar niet meer gewerkt worden om de foto’s op internet te zetten aangezien het GAR op een nieuwe programmaversie overgegaan was en het werken
voor de beeldbank onmogelijk gemaakt werd. Met de gemeente Capelle aan
den IJssel werd na enige tijd overeenstemming bereikt over hoe nu verder moet
met het beeldmateriaal van Capelle. In 2011 zullen in samenwerking met de
gemeente Capelle aan den IJssel alle foto’s van zowel de HVC als de gemeente ingevoerd en op internet gezet worden op een eigen website
capelleinbeeld.nl. Het 5-jarig bestaan van de beeldbank is met de groep in december gevierd.
De beeldbankgroep bestaat uit: Bram van Bochove (coördinator), Bert Bunt,
Eeuwoud Geneugelijk, Arie de Graaff, Cees Hartmans, Rein Kraaij, Anneke
Scheffer, Peter Stolk, Arie Vliegenthart en Paul Weyling.
EDUCATIE
In het voorjaar van 2010 hebben 259 leerlingen uit het basisonderwijs een bezoek gebracht aan het Jan Anne Beijerinckgemaal. In het najaar kwamen nog
eens 211 leerlingen. In totaal hebben 470 leerlingen uit groep 6/7/8 meegedaan
aan de projecten Waterpas en Hoog Water. De waardering vanuit de scholen
voor beide projecten is onveranderd goed te noemen.
Nieuw dit jaar was dat we meegedaan hebben aan Open Monumenten Klassendag. Op donderdag 9 en vrijdag 10 september hebben ongeveer 200 basisschoolleerlingen een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Na een korte inleiding
door de koster van de kerk, bekeken de kinderen aan de hand van een kijkwijzer in groepjes de kerk, zowel binnen als buiten. Ook dit werd door de leerkrachten heel positief beoordeeld. In 2011 willen wij als HVC weer meedoen
met de Open Monumenten Klassendag.
In februari werd deelgenomen aan de cultuurwijzermarkt.
In oktober 2010 heeft de HVC ook weer deelgenomen aan de Cultuurshock
voor leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs. Tijdens een workshop van een half uur presenteerde de HVC een nieuw project “De plek van je
school”. In 4 dagen tijd zijn 24 workshops gegeven voor ca. 460 leerlingen.
Het nieuwe project werd positief ontvangen. In 2011 staat het dan ook weer op
de rol.
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In totaal hebben 1130 kinderen meegedaan aan de educatieve projecten van de
HVC.
De werkgroep Educatie bestond in 2010 uit: Anneke en Wim van den Bremen,
Paul van den Berg, Ton van Delft, Eeuwoud Geneugelijk, Nelly en Gert Groenendijk, Annelous van der Klauw, Ans de Koning, Rosalinde Kruit, Joost van
Leest, Kees Molenaar, Lisa Mostert, Tom Mulder, Arie Nobel, Henk van der
Pas, Anneke Specht (coördinator), Irja Verweijen-Steenaart, Johan Witkam en
Cees van Yperen .
DEPOT
Het catalogiseren van de boeken werd in 2010 voortgezet en vordert gestaag.
Een nieuwe vrijwilliger, Madeleine Bus, heeft zich aangemeld voor archivering
van documenten, krantenknipsels etc. Een grove selectie heeft inmiddels
plaatsgevonden, waarna een “verfijning” op onderwerp volgt. Enkelen zijn gedurende 2010 afgerond en op hun juiste status gearchiveerd. Het digitaliseren
ervan dient in een later stadium nog plaats te vinden. Gedurende 2010 kwam
nog regelmatig materiaal binnen van mensen die hun persoonlijk archief of dat
van hun familieleden aan de HVC ter beschikking stelden. Dit varieerde van
fotoalbums tot krantenknipsels etc. In november is meegeholpen het Dief- en
Duifhuisje te ontruimen en het daar opgeslagen materiaal over te brengen naar
het depot, alwaar het een definitieve plaats zal krijgen.
Het depot wordt beheerd door Aartje Bernhart met medewerking van Madeleine Bus en Henk Gerritsen.
KLUSSENTEAM
In 2010 is het klussenteam actief geweest. Men zorgt voor het netjes houden
van het groen op en rond het museumplein en voor klussen zoals het weer in
orde maken van oude voorwerpen, kleine restauraties etc. De stalen schouw is
inmiddels geheel geprepareerd en in de verf gezet. Verder heeft men meegeholpen aan de expositie “Capelle in de 60-er jaren” en de educatieve projecten van
de HVC.
Het team bestaat uit Arie Heuvelman, Adrie Kok, Rook van Wijk, Johan Witkam en Cees van Yperen (coördinator) en is elke maandagmiddag aan de slag.
ORAL HISTORY
De werkgroep Oral History heeft zich vooral bezig gehouden met interviews
over de oorlog en interviews van oudere, bewust geleefd hebbende Capellenaren. Daarnaast is er begonnen met het maken van interviews met Indische Nederlanders en/of Molukkers, dat de start moet zijn van meer interviews met
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Nieuwe Nederlanders. Vanuit de groep is ondersteuning verleend aan een ouderenproject van DOCK en Meldpunt in Capelle-West. Tevens is medewerking
verleend aan het project Verhalenkabinet van de Capelse bibliotheek. Bij de expositie “Capelle in de 60-er jaren” is gebruik gemaakt van eerder opgenomen
interviews.
De groep bestond uit: Lia van Bochove, Fokko Boog, Wim van den
Bremen(coördinator), Carla Daamen, Adri de Jonge, Wil van Kooij-Seinstra en
Joke de Lange.
NOTARIËLE AKTEN
Er is in 2010 hard gewerkt: 1990 akten zijn samengevat. In totaal zijn er nu
5242 akten van Capelse notarissen op internet te raadplegen via www.gemeentearchief.rotterdam.nl, ofwel ca. 1/3 van het totale aantal. Er is dus nog veel
werk te verzetten.
Echter, de werkgroep werd gedwongen per 1-1-2011 te stoppen. Oorzaak: het
gemeentearchief Rotterdam (GAR) wilde het project Notariële Akten Capelle
alleen maar voortzetten als onderdeel van een project Regionaal Historische
Samenwerking, met een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Capelle. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daar niet mee ingestemd. Het
GAR heeft daarop de HVC in 2010 laten weten te zullen stoppen met de samenwerking met de HVC-werkgroep Notariële Akten.
Uiteraard heeft de werkgroep, samen met het HVC-bestuur, allerlei pogingen
ondernomen om het werk van de werkgroep door te kunnen zetten onder een
andere noemer. Maar dat is tot op heden niet gelukt. De meest voor de hand liggende oplossing – voorlopig doorgaan op de oude voet in afwachting van een
aanpak in breder verband (breder dan het GAR) – was onbespreekbaar voor het
GAR. Nu probeert de werkgroep, met steun uit de regio, bij de provincie belangstelling te vinden om een nieuw project op te zetten, maar daar is nog weinig zicht op. Ook over een beperkt project op lokaal niveau wordt nog nagedacht, maar ook daar is de medewerking van het GAR voor nodig.
Al met al een zeer teleurstellende ontwikkeling, niet in de laatste plaats voor de
leden van de werkgroep die zich met hart en ziel drie jaar lang hebben ingezet.
De werkgroep bestaat uit: Suus Boef (coördinator), Anna Duivenvoorden, Frits
Hartman, Janneke Kraaij, Anneke Maat en Cees van Yperen.
PUBLICATIES EN UITGAVEN
NIEUWSBRIEF
In 2010 zijn 4 (kwartaal) nieuwsbrieven verschenen. Na het eerste nummer
werd de redactie door Bram van Bochove overgedragen aan Jos Specht. De
Nieuwsbrief is het communicatiemiddel van de HVC om haar leden op de
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hoogte te houden van zowel verenigingsnieuws als van verhalen die betrekking
hebben op de historie van Capelle aan den IJssel.
Achter de toonbank en langs de weg, de kleine nering van Capelle aan den
IJssel 1905-1965
In 2010 zijn er weer grote stappen gezet. Door alle publicaties in de pers, zoals
het AD, IJssel- en Lekstreek, Postiljon, Oud-Rotterdammer etc. zijn er zoveel
nieuwe en onverwachte reacties losgekomen dat een aantal van 125 bedrijfsbeschrijvingen inmiddels gereed is. De omvang van het boek dreigt deze van het
Boerenerfgoed ruim te overtreffen. Naast deze beschrijvingen is het inleidende
hoofdstuk gereed. Naast de publiciteit hebben actieve deelname in de HVC
kraam op Capelle-West, deelname met een kraam op THEMATER en deelname in de HVC kraam op de Schenkelmarkt veel reacties bij de ondernemers
losgemaakt en gezorgd voor belangrijk extra verkregen materiaal voor het
boek. Bijna synchroon lopen de werkzaamheden aan het opzetten van een tentoonstelling over de middenstand, die gepland is per 7 september 2012. Er
dient nog veel werk verzet te worden om de geplande datum van verschijnen
van het boek, november 2012, te halen.
De werkgroep bestaat uit: Annelies van Es, Frans van Es, Cees Hartmans,
Henk Nijman, Niels den Toom en Paul Weyling.
PR
Er is gestaag voortgegaan met gerichte activiteiten voor de promotie van de
HVC en met persberichten zoveel mogelijk aandacht te verkrijgen hiervoor. Er
heeft in de loop van het jaar een aantal interviews plaatsgevonden o.a. Radio
Capelle en diverse bladen.
De HVC folder/brochure heeft in iets gewijzigde vorm, met een los aanmeldingformulier erin gevouwen, een herdruk gekregen die op zoveel mogelijk
openbare punten in Capelle aan den IJssel ingezet wordt. Tevens werd op alle
markten met een HVC kraam deelgenomen t.w. Capelle West, Capelle Schenkel, Open Monumentendag en de kerstfair in het Van Cappellenhuis.
Vele activiteiten worden vastgelegd door Kees Grandia, de HVC huisfotograaf.
ANDERE DOORLOPENDE ACTIVITEITEN in 2010 ZIJN GEWEEST:
Deelname HVC aan:
- Monumentencommissie Capelle aan den IJssel (Paul Weyling)
- Programmaraad Radio Capelle ( Anna Swets)
- Klankbordgroep Middelwatering West/Ivecterrein (Anna Swets)
- Cultureel Netwerk Capelle aan den IJssel (Anneke van den Bremen,
Joost van Leest)
- Culturele Raad (Anneke van den Bremen)
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- Cultuurwijzer (Anneke van den Bremen en Anneke Specht)
- Rubriek “Capelle in het verleden” in de Postiljon (Wim van den Bremen)
OVERIGE ACTIVITEITEN
Januari
- Nieuwjaarsreceptie
Februari
- Presentatie HVC op de WOP Middelwateringvergadering
Maart
- Algemene Ledenvergadering HVC
Juni
- Gastheer voor Historische Vereniging Prins Alexander i.v.m. Rotterdamse
Dorpendag
- Gastheer voor de SGP in het kader van een feestelijke vergadering en bezoek aan de expositie
September
- Presentatie HVC op de WOP Schenkelvergadering
November
- Lezing voor vrouwenvereniging in de Westerkerk
December
- Lezing van Andries van Wijngaarden i.s.m. de Historische Vereniging Prins
Alexander

Nog even dit......
Het Bestuur van HVC streeft er naar om met haar leden met
de beschikbare mogelijkheden te kunnen communiceren.
Zij zou daarom ook graag beschikken over de email adressen van de leden.
De Nieuwsbrief blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron van de
vereniging, maar om u op de hoogte te kunnen houden van bijvoorbeeld
tussentijdse activiteiten, vragen wij u ons uw email adres te sturen:
hvc-capelle@hetnet.nl
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Ontwikkelingen rond het Dief- en Duifhuisje
Het wat??? Jawel, het Dief- en Duifhuisje, Nieuwe Laan 11, Capelle aan
den IJssel. Voor degenen die nog met vraagtekens zitten: dit monument,
dat ooit deel uitmaakte van het Slot van Capelle, staat tegenover de nieuwe vestiging van Verpleeg- en Zorgcentrum De Rozenburcht.
Enkele jaren geleden werd het gebouwtje door de Gemeente Capelle gerestaureerd en inmiddels is ook de bestrating rondom het Dief- en Duifhuisje keurig
in orde. De HVC heeft het monument in bruikleen om er het kleinste museum
van Nederland in te vestigen. Eerder vonden er al exposities plaats.
Het vergde enige aanpassingen binnen om het gebouwtje als museum te laten
functioneren. Na enkele hoorzittingen met de Monumenten commissie werd
besloten een spiltrap te plaatsen, waardoor de bovenverdieping (de afdeling
duif) voor bezoekers beter bereikbaar wordt. Bovendien zal er zowel boven als
beneden nieuwe verlichting worden aangelegd zodat straks het tentoongestelde
goed kan worden uitgelicht. De benedenverdieping werd vroeger gebruikt om
er kleine criminelen in op te sluiten (de afdeling dief).
De werkgroep Exposities/
Voorlichting bereidt de inrichting van het museum
voor. Het ligt in de bedoeling
om op de bovenverdieping
een permanente tentoonstelling in te richten die zich
vooral bezig houdt met alles
wat met het Slot van Capelle
te maken heeft en op de benedenverdieping wisselende
exposities in te richten.
Naar verwachting kan het
Dief- en Duifhuisje in
april/mei aanstaande als museum worden geopend. Wij
houden u uiteraard op de
hoogte.
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De familie Van der Duyn,
Vijf generaties korenmolenaars in Capelle
Lang was de wipkorenmolen De Hoop, aan de Dorpsstraat, bepalend voor
de skyline van Capelle. Hij staat al op de bekende prent van Rademaker
uit 1632 (zie ‘Capelle aan den IJssel, de geschiedenis’, 1991, pag. 79).
In de Nieuwsbrief nr. 1 van 2010 berichtte Frits Hartman het een en ander over
de 19e-eeuwse eigenaars van deze molen, die tot ca. 1918, dus zeker drie eeuwen, aan de dijk heeft gestaan. Over de 17e- en 18e-eeuwse geschiedenis van
deze molen en zijn molenaars is weinig of niets bekend. Tot voor kort, want inmiddels is er meer.
Via een ontmoeting aan de HVC-stand op de Winterfair in het Van Cappellenhuis kwam ik namelijk in contact met Leo Terlouw uit Krimpen aan den IJssel.
Hij had uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn voorouders, onder wie liefst vijf
generaties molenaars op de Capelse korenmolen. Vier van hen heetten Claes en
één Adriaan van der Duyn. Hun molen was zonder twijfel dezelfde molen, die
toen nog niet De Hoop genoemd werd, maar wel als wipkorenmolen werd aangeduid. We weten nu, dat deze molen er al rond 1628 gestaan moet hebben,
waarschijnlijk ook al in 1611, en dat er sinds die datum bijna twee eeuwen lang
Van der Duyns molenaars, tevens eigenaars, zijn geweest. Over hen weten wij
nu ook het een en ander.
Leo gaf mij toestemming om zijn gegevens te bewerken voor de Nieuwsbrief
en daarmee een stukje Capelse historie vast te leggen.
Een molenaarsfamilie uit Ouderkerk
Wie de oudste Van der Duyn was die op de korenmolen in Capelle maalde, is
niet met zekerheid te zeggen. Het was òf Dirk, òf zijn broer Claes Leendertsz
van der Duyn, misschien wel samen. Zij waren in Ouderkerk geboren rond
1585. Zij kwamen uit een molenaarsfamilie in Ouderkerk aan den IJssel, waar
hun vader Leenaert Cornelisz van der Duyn molenaar was. Zowel Dirk als
Claes werden in het begraafregister van Capelle in 1611 genoemd als molenaar,
en als vader van een doodgeboren kind.
Dirk was getrouwd met een meisje uit Ouderkerk, Joosje Jorisdr.
Claes trouwde in 1610 met de Capelse Pietertje Maertens, dochter van Maerten Jansz, een latere schout van Capelle, maar drie van zijn kinderen (vanaf
1618) zijn vermoedelijk in Ouderkerk geboren, pas de jongste twee (vanaf
1628) in Capelle. Vermoedelijk is Claes rond dat jaar definitief naar Capelle
verhuisd. Er was trouwens nòg een broer die korenmolenaar was, en wel in
Nieuwerkerk: Cornelis Leendertsz van der Duyn.
Dirk stierf in Ouderkerk vóór 1639, Claes in Capelle vóór 1636. Hij was enkele jaren eerder nog hertrouwd met Maritge Willems Corsbreijers. Claes’ oudste
zoon Adriaen volgde hem in Capelle op.
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Een jonggestorven molenaar zorgt voor veel informatie
Toen Claes stierf was zijn oudste zoon Adriaen Claesz van der Duyn (16181648) hoogstens 18 jaar. Hij nam de molen over en trouwde met Lijsbet Gerritsz Vosch, uit zijn geboorteplaats Ouderkerk, maar hem was geen lang leven
gegund. Hij was pas 29 jaar toen hij stierf. Omdat hij twee jonge kinderen naliet kreeg de Weeskamer van Capelle bemoeienis met de familie. Daar kunnen
wij dankbaar voor zijn, want dat betekende dat er veel schriftelijke informatie
werd vastgelegd, en bewaard.
Er werden, zoals gebruikelijk, twee voogden aangesteld, familieleden van vaders en moeders kant. Zij moesten elke 5 jaar aan schout en schepenen van Capelle nauwgezet rapporteren over hun financieel beheer, en dat deden zij ook
netjes. Omdat Adriaens weduwe mede-erfgenaam was en al snel hertrouwde,
trad haar tweede man namens haar op, zoals in die tijd gebruikelijk. Het was de
weduwnaar Dirck Pietersz van Nieuwerkerck, een lakenkoper uit Zevenhuizen,
die later secretaris van Nieuwerkerk werd.
Uit de Weeskamerarchieven kunnen we opmaken dat de familie Van der Duyn
niet onbemiddeld was. Er was heel wat te beheren. De molen met huis, erf en
boomgaard werd door moeder en kinderen samen geërfd, en de kinderen erfden
ook nog een stuk land met huis en boomgaard in de Ketenpolder. Verder was er
landbezit in het ambacht van Capelle en Nieuwerkerk.
Maar de molen moest natuurlijk blijven draaien. Daartoe werd die in 1649 voor
5 jaar verhuurd aan Pieter Jan Pietersz, voor 160 gulden per jaar. In de huurcedulle staat de omschrijving als een korenmolen, huis en erf, “met de kamer
die Andries Pietersz nu gebruikt”, met een deur die daaraan gezet zal worden.
De wederzijdse verplichtingen werden nauwgezet omschreven. Zo moest de
huurder de dijk onderhouden voorzover die voor de molen en het molenerf lag.
Bij het huis lag een erf met vruchtbomen en een tuintje met een vijvertje. De
huurder moest
buitendijks aarde opbrengen tot
een vierkant, en
van elke schuit
die daar aanlegde moest hij 6
stuivers innen.
De verhuurders
mochten “de appelen en peren
schudden”.
Een aangebouwde kamer werd
in hetzelfde jaar
apart voor 2 jaar
verhuurd, voor
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30 gulden per jaar, aan Bastiaen Huygens Schoutgen. Dat zou een molenaarsknecht geweest kunnen zijn.
Het bezit leverde voldoende inkomsten op, want de voogden hielden elke 5 jaar
geld over. Voor grote uitgaven moesten de eigenaren (dus moeder en voogden)
wel apart verantwoording afleggen. Zo werd de molen in 1654 ingrijpend gerepareerd. De eigenaren legden een uitvoerig bestek voor aan schout en schepenen van Capelle. Ook dat bewaarde het Weeskamerarchief. Het werd een vijf
pagina’s lange beschrijving, met unieke informatie over allerlei molentechnische aspecten van materialen, gereedschappen, enz. Voor 295 gulden moest
aannemer Pieter Adriaensz Schenck, timmerman uit Ouderkerk, de verbouwing
in 14 dagen voor elkaar zien te krijgen, desnoods 2 à 3 dagen langer.
Toen haar tweede echtgenoot overleden was, verkocht moeder Lijsbet in 1667
haar helft van “de korenmolen in Capelle, op de Hoogendijk in de Middelmolenspolder, plus een huis en erf buitendijks, van dijk tot IJssel, belend ten oosten Michiel Hendricksz, ten westen Bastiaen Bastiaensz” voor 1600 gulden aan
haar kinderen Claes en Pietertje Adriaensz van der Duyn.
Een gezaghebbend molenaar
Claes Adriaensz van der Duyn (1642-1723) was een langer leven beschoren
dan zijn vader. Hij werd in Capelle geboren, en overleed ca. 81 jaar later in
Krimpen aan de Lek, waar zijn jongste dochter Lijsbet woonde. In 1664 trouwde hij met een meisje uit Kralingen, Neeltje Claes Fuijck. Ook zij stierf in
Krimpen aan de Lek, in 1699. Tot hoelang het echtpaar in Capelle woonde is
niet duidelijk, maar Claes wordt als Capels korenmolenaar diverse malen in het
Notarieel Archief van Capelle genoemd. Dat biedt enkele kijkjes in zijn leven.
Zo was hij in het rampjaar 1672 kennelijk gerekruteerd om in het Hollandse leger te vechten. Hij was met anderen per schip naar Deventer gebracht, en daar
had hij zijn geweer moeten achterlaten, waarvoor schout, ambachtsbewaarder
en het gerecht van Capelle 10 gulden betaald hadden. Hij getuigde ook over
een paar ruzies in de herberg van Adriaen Cornelisz van Dijck en hij legde, samen met bakker Hendrick Lindemans, een verklaring af over zijn tarief voor
het malen: per schepel graan betaalde de bakker 2 stuivers, en de bakker zorgde zelf voor het vervoer naar en van de molen. Claes trad ook in diverse notariszaken als getuige op, wat wijst op een zekere vertrouwenspositie in het dorp.
In elk geval woonde Claes in1681 nog in Capelle. Claes en Neeltje kregen 6
kinderen, die allen in Capelle geboren werden.
De vierde generatie
Claes Claesz van der Duyn (1679-1741), het jongste kind, werd de volgende
Capelse molenaar. Hij werd in Capelle gedoopt, trouwde met de Capelse Adriaantje Jans Waling en overleed in Capelle, 62 jaar oud. Zijn vrouw overleefde hem nog 22 jaar. Samen kregen zij 6 kinderen. Na hun moeders dood erfden
de 2 zoons, Klaas en Jan, samen de molen. De broers benoemden elkaar tot erfgenaam. De dochters erfden diverse andere goederen en obligaties. Jan was de
jongste. Hij stierf een half jaar na zijn broer.
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Een molenaar van niet onbesproken gedrag
Klaas Claesz van der Duijn (1719-1799) is duidelijk als Capels korenmolenaar bekend geworden. Er is veel archiefmateriaal over hem bewaard, maar dat
heeft meer met zijn vrije tijd dan met zijn beroep te maken. Hier waren de
rechterlijke archieven een spannende bron.
Klaas trouwde pas toen hij 46 jaar was, in 1765, met Johanna Jans Verschoor, een kinderloze weduwe van 34 jaar, die eerder getrouwd was met
steenbakker Huijg van der Steen. Nog geen jaar later overleed zij, zonder kinderen. Klaas profiteerde van haar nalatenschap. Hij moest die wel delen met
Huijgs broer en zuster Van der Steen. Johanna’s bezit werd getaxeerd op ruim
5000 gulden, geen kleinigheid in die tijd. Klaas had recht op de helft. Broer en
zuster Van der Steen erfden Johanna’s aandeel in ¼ van de steenplaats (die omgerekend dus ca. 10.000 gulden waard was!), aan de oostzijde van Capelle.
Klaas kreeg 3 huizen en een stuk land in Lekkerkerk, plus een aandeel in de
zalmvisserij daar, kleding, sieraden, goud en zilver ter waarde van 650 gulden,
en een vergoeding voor begrafeniskosten. Hij zat er warmpjes bij.
Enkele jaren later kreeg Klaas een relatie met Jannigje Pieters Visser, uit Ouderkerk, een vrouw van ca. 32 jaar. Jannigje raakte zwanger, maar Klaas be-
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weerde dat hij van niets wist. Men kon nog niet via het DNA bewijzen dat hij
de vader was, maar er waren sterke aanwijzingen. Jannigje startte dan ook vol
overtuiging een gerechtelijke procedure. Zij werd verdedigd door Samuel Guldemont, de secretaris van Ouderkerk, niet de eerste de beste. Omdat zij onvermogend was mocht zij gratis procederen. Zij verklaarde dat Klaas haar in 1771
meerdere malen had trachten over te halen “vleselijke conversatie” met hem te
hebben, waarin ze uiteindelijk had toegestemd. Op 2 augustus 1772 werd haar
zoon geboren. In december 1772 verklaarde zij voor het gerecht dat Klaas haar
“onder schone beloften van een huwelijk” bezwangerd had. Zij eiste dat Klaas
met haar trouwde en het kind als het zijne zou erkennen, of dat hij haar wegens
“defloratie” 600 gulden zou betalen, 50 gulden voor kraamkosten en 30 stuivers per week als alimentatie tot het kind 18 jaar zou zijn. Zij was bereid onder ede te verklaren dat Klaas de vader van haar kind was, en noemde concrete tijdstippen en plaatsen: zowel op het secreet van Willempje Jacobs, naast
zijn huis, als op de molen zelf, toen zij al 5 maanden zwanger was. Klaas ontkende dat hij ooit vleselijke conversatie met Jannigje had gehad en was eveneens bereid dat onder ede te verklaren. Hij zei dat hij versteld stond van haar
onbeschaamdheid en weigerde aan haar eis te voldoen. Jannigjes verdediger
vond dat hij die eed dan maar moest afleggen, want een man als hij zou toch
wel beseffen dat een meineed ‘allerverschrikkelijkste gevolgen’ zou hebben.
Hier stopt het verhaal. De zoon van Jannigje Pieters Visser kreeg een veelzeggende achternaam: Klaas Voorduyn. Leo Terlouw, die de meeste van deze gegevens verzamelde, stamt regelrecht van hem af. Jannigje trouwde in 1775 met
Jan Bastiaansz Kortesluys.
Wie Klaas Claesz van der Duyn na 1799 als molenaar opvolgde is nog onbekend. Wellicht was het de Hendrik Schouten, die in 1838 overleed (zie het genoemde artikel van Frits Hartman, Nieuwsbrief HVC, jg, 24, nr.1).
In elk geval weten wij nu dat de familie Van der Duyn bijna twee eeuwen lang
een belangrijke rol in de geschiedenis van Capelle heeft gespeeld.
Suus Boef-van der Meulen
———————————————————————————
Bronnen waren o.a.:
Weeskamerarchief van Capelle, GAR, toegangsnr. 9, inventarisnr. 541
Notarieel Archief Capelle aan den IJssel, GAR, inv.nr. 3083, 3085 en 3483
Oud Rechterlijk Archief Capelle (GAR inv.nr. 446 en 452) en Ouderkerk nr. 50.
Voor nadere informatie: Leo Terlouw, Krimpen aan den IJssel,
e-mail: leoterlouw@gmail.com
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Het Bermpark
Er zijn in het verleden altijd mensen en kinderen geweest die vanuit hun
ideaal iets weten te verwezenlijken, die dan samen tot een respectabel resultaat kunnen komen.
In de jaren ‘70 was er een klein parkje aan de Bermweg hoek Akkerwinde,
het stukje land waar nu de Haagwinde gebouwd is. Dat was toentertijd
nog een weiland met slootjes, dat werd gebruikt door een geitenboer die
van tijd tot tijd daar zijn geiten liet grazen.
Voor de jeugd, wonende aan de Bermweg was het een ideale speelplek, een eldorado wat ruimte en mogelijkheden bood. Uit het niets is bij hen het idee ontsproten om daar een tuintje aan te leggen. Er werden schoppen en ander tuingereedschap geleend bij hun ouders om vervolgens een klein deel op de hoek
Bermweg-Akkerwinde om te spitten. Er werden plantjes ingezameld bij de omwonenden zodat het tuintje, dat ze ‘Het Bermpark’ noemden, al een aardig aanzien kreeg. Maar de idealen werden groter dus ook het tuintje werd groter met
gevolg dat er een heuse vijver werd gegraven die van vissen werd voorzien gevangen in de ringvaart.
Alsof dat nog niet genoeg was, werd er een soort ringsloot gegraven met een
eiland in het midden dat ook weer beplant werd uit de opbrengst van het geld
dat de jonge hoveniers in de buurt hadden ingezameld. Zij hadden hier en daar
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in de buurt overbodige bomen opgehaald en enkele uitgegraven op het terrein
van de afgebrande Libanonschool bij de Kralingseweg. Het geheel werd compleet gemaakt met kronkelende paadjes, bestrooid met zand en grind wat verrassende, knusse hoekjes opleverde.
Na twee jaar ploeteren, schoffelen en harken, graven en spitten, planten en bollen poten, viel in januari 1976 de IJssel en Lekstreek in de bus met een bericht
dat het landje werd verkocht aan de gemeente en bebouwd zou worden met
woningen wat een grote deceptie teweeg bracht bij de kinderen en ouders die
‘Het Bermpark’ in hun gedachten zagen verdwijnen.
Op initiatief van Michel van Yperen zijn er 230 handtekeningen ingezameld tegen dit besluit met als gevolg dat Michel met zijn vriendjes een petitie met de
handtekeningen indiende bij de toenmalige burgemeester, Luigi van Leeuwen.
In een toespraakje in het stadhuis zei de elfjarige Michel onder andere tegen de
burgemeester ‘Wij zijn bang dat U ‘Het Bermpark’ kapot wil maken!’
De burgemeester kwam met verschillende alternatieven voor de kinderen, maar
deze voldeden geen van allen. Hij beloofde om de petitie aan wethouder Benard (Stadsontwikkeling) te geven om toch tot een oplossing komen.
Uiteindelijk werd besloten om de kinderen een klein veldje toe te kennen aan
de Bermweg tegenover nummer 70, maar van dat veldje is door de kinderen
nooit gebruik gemaakt want hun ideaal en droom was door de grote mensen kapot gemaakt.
Cees van Yperen
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Achter de toonbank en langs de weg.
Oproep aan de lezers!!
Na de weergave van de stand van zaken omtrent het nieuwe boek in het
vorige nummer van de HVC-Nieuwsbrief plaatsen wij dit keer een oproep
om hopelijk daarna te komen tot een snelle afronding van het hoofdstuk
over Kralingseveer.
Met de voorjaarsschoonmaak voor de deur konden we geen beter moment kiezen. Wij vragen U bij het opruimen van oude spullen erg scherp uit te zien naar
oude foto’s, krantenartikelen en overige wetenswaardigheden met betrekking
tot de hieronder genoemde personen, die op enig moment tussen 1905 en 1965
woonachtig waren in de daarbij opgegeven straten.
Van de IJsselmondselaan: Leendert van der Schelling, tabakswaren; Gezusters
Schilt, wol en galanterieën; Agatha de Valk, drogiste; D. Goedhardt, naaimachines; Gijsbert Kalkman, tabakswaren; Willem J. Versluis, fietsen.
Uit de Buffelstraat: Teun en Jan Blom, schillen; Hendrik Hoogendoorn, petroleum, was- en poetsartikelen; Frank Vermeer, groentehandel.
Uit de Luipaardstraat: Elscot, klokkenmaker.
Uit de Antilopestraat: Johannes van Hoof, groentehandel; Frans Blind, kruidenier en waterstoker.
Uit de Lamastraat: Jan de Jong,
groentehandel; Kees Tromp, ijzerwaren en elek. artikelen.
Uit de Elandstraat: Arie Versnel en
Tinus de Groot, kappers; Willem
Boelhouwer, vishandel; Arie Mesker,
horlogemaker en juwelier.
Uit de Nijverheidstraat, en wel dat
deel dat na de annexatie door Rotterdam vanaf 16 dec. 1941 IJsseldijk
werd genoemd: Tobias Bakker, stoffeerder; Jan Kaptein, boterhandel.
Uit de Arkelshof: Adrianus H. van
Os, kruidenier en boterhandelaar; Nicolaas Bax, ongeregelde partijen.
Van sommige van deze personen
hebben we wel enkele foto’s ontvangen, maar die zijn van bedenkelijke
kwaliteit.
Wie herkent in deze persoon
kapper Karel Grootendorst?
Collectie: J.W. Weijers
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Tevens zouden wij graag foto’s ontvangen van Vader Cats, de populaire snoepverkoper die in november 1949 bij een verkeersongeluk op de IJsselmondselaan is omgekomen. Daarnaast wordt er eveneens gezocht naar uitgebreide informatie over ‘Japie Kalebas’, een koopman met snoep en snuisterijen, die zich
voor 1940 op zaterdagen veelal ophield bij het veer van Van der Ruit. Wie kent
bijvoorbeeld zijn werkelijke naam?
Mocht u bij het opruimen foto’s tegenkomen van andere Capelse winkeliers en
venters dan degenen die in dit artikeltje met naam of toenaam zijn genoemd,
schroom dan niet te bellen of te mailen, want: des te groter straks de keuze, des
te completer wordt het boek!
Dan is er nog de weekmarkt. De geschiedenis van dit openluchtwarenhuis is,
hoewel het onderzoek nog niet geheel is afgerond, inmiddels redelijk bekend.
Wat echter bijna totaal ontbreekt zijn foto’s van dit fenomeen. Vooral foto’s van
de periode dat deze in de Goudenregenstaat, aan de Bermweg voor winkelcentrum De Luifel, aan de Doormanstraat en op de Jacob van Ruysdaelsingel
stond. Ook voor foto’s uit de eerste jaren van de markt op het Slotplein houden
wij ons aanbevolen.
Wie denkt ons aan materiaal te kunnen helpen wordt verzocht contact op te nemen met Frans van Es, telefoon 010 - 450 08 83, e-mail fransvanes@planet.nl
of Paul Weyling 010 - 450 12 19, e-mail paul.weyling@online.nl.

WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?
Onlangs kregen we van de Capelse klaverjasvereniging “Nut en Genoegen” twee dozen vol prijsbekers en andere trofeeën, totaal zo’n 35 stuks.
Naar men zei was dat ongeveer de helft van de verzameling, maar gezien de beperkte ruimte in ons depot
was daar geen plaats voor. Het aantal en de gevarieerdheid van de prijzen geeft overigens een goed
beeld van wat deze
vereniging
doet.
Hier afgebeeld voor
iedereen
waarschijnlijk het meest
aansprekende en
bekende: de hand
met de kaarten.
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REACTIES VAN LEZERS
Rectificatie. In het artikel ‘Achter de Toonbank en Langs de Weg’ (Nieuwsbrief Winter 2010) van de hand van de heren Frans van Es en Paul Weyling zijn
een aantal storende spelfouten geslopen, die niet te wijten zijn aan de auteurs.
De redactie hecht er waarde aan te melden dat dit het gevolg was van het overtypen van de aangeleverde tekst zonder afdoende nacontrole.
Oude Raadhuis. De afbeelding van het Oude Raadhuis op de voorpagina van
de vorige Nieuwsbrief was voor Corrie Soek aanleiding om op te merken dat
de afgebeelde zijde niet aan de Raadhuisstraat ligt, maar aan de tuin. Mevrouw
Soek woonde er ‘van haar vierde tot haar zeventiende jaar en weet dus precies
wat er zich destijds achter de verschillende ramen afspeelde’.
Devonia. Opnieuw een reactie op dit artikel, ditmaal van Joop van der Kraan.
Hij laat weten:
Vanaf 1932, als kind van 3 jaar liep ik samen met zus Willie, die 6 jaar was,
vanaf de ’s Gravenweg 354 langs de Devonia op weg naar de zondagschool
aan de Kerklaan. Daar was meneer Oudijk uit de Devonia de leider. Ik herinner me hem als een man met een baard en een houten been. Hij fietste ons op
de Kerklaan nogal eens voorbij op zijn doortrapfiets en trappend met één been.
Wie was deze man en wat deed hij voor de kost?
Later meldde de heer Van der Kraan dat hij inmiddels vernomen had dat het de
heer Aaldijk betrof. Aaldijk woonde in het onderhuis van café Noorlander aan
de Dorpsstraat. Hij was schoenmaker.
Waarom hij over de Kerklaan fietste ‘is me een raadsel’.
De Roode Leeuw. Nog is de zoektocht naar de stichtingsdatum van De Roode
Leeuw niet beëindigd. Werd in de vorige Nieuwsbrief (pag. 90) gemeld dat dit
etablissement ouder was dan gedacht omdat er al in 1696 werd geruzied, Hans
Bolkestein trof in het Rotterdam Jaarboekje 1960 (pag. 170) nieuwe informatie
aan.
Citaat uit een artikel ‘De Rustwat’ door Mej. W.A.H. Crol.
“…dat Jan Jochemszn. Van Dijck op dezelfde dag, dat hij De Rustwat aan
Leendert Cornelisz. Krijgsman verkocht, een huis en erf “sijnde een herberge
genaemt de Roode Leeuw, benoorden ’s-Gravenwech” kocht. In de koopakte
van 6 mei 1671, waarbij Leendert Cornelisz. Krijgsman tegen f. 450,eigenaar werd van De Rustwat, is ook….
Dit betekent dat de Roode Leeuw nog zeker 25 jaar ouder is dan werd gemeld.
Genoemde Rustwat is de herberg “De Rustwat” (1597) in Rotterdam, toen
staande op de Oostzeedijk, in 1960 verplaatst naar zijn huidige locatie onderaan de Honingerdijk.
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Het volledige artikel is te vinden op www.gemeentearchief.rotterdam.nl (Archieven/Rotterdams Jaarboekje/Zoeken (bijv. Rustwat).
(De verwachte reactie van Suus Boef bleef niet uit. Haar terechte vraag: Van
wie kocht Jan van Dijck De Roode Leeuw).Wordt dit een reeks van steeds vroegere dateringen van De Roode Leeuw.? (red.).
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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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