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HVC NIEUWSBRIEF 
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Leden van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 
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Bij de omslag:
Olieverfschilderij van de boerderij aan de Dorpsstraat ter hoogte van nummer
164. Op deze plek is in 1898 het oude mannen- en vrouwenhuis van de Van

Cappellen Stichting geopend.



VAN DE VOORZITTER

De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel bestaat 25 jaar.
De HVC werd opgericht in 1987 bij statutenwijziging van de Vereniging
tot behoud van ‘Oud - Capelle’ (VOC) die in 1980 was opgericht. Directe
aanleiding, de voorgenomen sloop van het poldergemaal aan de Plant-
soenstraat. 

In het jubileumboek, dat t.g.v. het 25-jarig bestaan door Jos Specht is geschre-
ven, kunt u lezen hoe het destijds is gegaan in Capelle aan den IJssel, welke ver-
anderingen zich in de loop van de jaren hebben voltrokken als het gaat om
monumentenzorg. Verder geeft het boek een mooie inkijk in 25 jaar vereni-
gingsleven met zijn ups en downs. 

Maar het laat vooral ook zien wat allemaal tot stand kan worden gebracht door
enthousiaste, betrokken Capelse burgers die oog hebben en hadden voor de
waarde van cultureel erfgoed in het algemeen en Capelle in het bijzonder. 

Het boek, met veel foto’s, is in de eerste plaats voor u, als trouw lid van de
HVC, geschreven. Als dank voor uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook.
Maar het is ook geschreven omdat we, als bestuur, trots zijn op wat we met zijn
allen in de afgelopen 25 jaar hebben bereikt in Capelle aan den IJssel. En dat
willen we graag laten zien.

Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt op de feestelijke receptie die t.g.v.
het 25-jarig bestaan van de HVC zal worden gehouden op zaterdag 31 maart a.s.
in het Van Cappellenhuis. U bent daar allen van harte welkom en ontvangt hier-
voor nog een aparte uitnodiging.

Woensdag 28 maart a.s., drie dagen voor de feestelijke receptie, zal de jaarlijk-
se Algemene Ledenvergadering van de HVC worden gehouden. In deze
Nieuwsbrief vindt u alle benodigde stukken. We kijken daarin ook terug op het
jaar 2011.
Voor dat jaar hadden we de volgende speerpunten benoemd:
• De website vernieuwen. 
• Afronding herstructurering ICT. 
• Het meer structureel organiseren van lezingen en rondleidingen. 
• Start digitale beeldbank ‘Capelle in beeld’ / overdracht foto’s gemeente Ca-

pelle aan de HVC. 
• Een start maken met het digitaal opslaan (en ontsluiten) van andere deelcol-

lecties.
• 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 Capelle’. 
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• Open Monumentendag - 10 september 2011 - met als thema ‘Nieuw Ge-
bruik - Oud Capelle’. 

• Voorbereiding 25-jarig bestaan HVC (1987-2012).
• Ledenwerfactie. 
• 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’.

De meeste van deze speerpunten zijn gerealiseerd in 2011. Nadere informatie
vindt u in het jaarverslag van de secretaris.
De ledenwerfactie was een daverend succes. Onze wens, bij het 25-jarig bestaan
heeft de HVC meer dan 500 leden, is in vervulling gegaan. De 500-ledengrens
is nu al ruimschoots gepasseerd. Tijdens de receptie op 31 maart wordt hier nog
op een speciale manier aandacht aan geschonken. 

Op de Algemene Ledenvergadering zal ik het voorzitterschap van de HVC over-
dragen aan mijn opvolger. Ik ben dan zes jaar voorzitter geweest. Daarvoor drie
jaar secretaris en de komende twee jaar hoop ik mijn termijn van drie jaar af te
kunnen maken als algemeen bestuurslid.
Toen ik in 2006 aantrad als voorzitter heb ik gezegd dat ik mij de komende zes
jaar graag wilde inzetten om, samen met een vrijwel nieuw bestuur, de HVC
verder op de kaart te zetten, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en de organisa-
tie te verstevigen. 

We zijn nu zes jaar verder. Wat er de afgelopen jaren is gebeurd in HVC-ver-
band hebt u allemaal kunnen volgen in de jaarverslagen die zijn gepubliceerd in
de Nieuwsbrieven. Ik denk dat we kunnen stellen dat de HVC een behoorlijke
groei op velerlei terreinen heeft doorgemaakt. Dat ging niet vanzelf. Er is hard
gewerkt door bestuur, coördinatoren en medewerkers van de werkgroepen en de
beheerders. 

Ik wil iedereen dan ook heel erg bedanken voor de zeer prettige samenwerking
en vooral niet te vergeten de gezelligheid. Want zonder gezelligheid vaart geen
vereniging wel.

Mijn opvolger wens ik veel succes.

Ik vond het een eer én een plezier uw voorzitter te mogen zijn.

Anneke van den Bremen
voorzitter 
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VERTROKKEN EN NIEUWE MEDEWERKERS HVC

In 2011 zijn maar liefst 74 medewerkers actief voor de HVC in de weer ge-
weest. Soms zelfs dagelijks.
In de loop der tijd stoppen er - om verschillende redenen - mensen met hun
werk voor de HVC, maar gelukkig komen er ook steeds weer nieuwe mensen
bij. 

De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van
Tom Mulder (werkgroep educatie)
Carla Daamen (Oral History)
Joke de Lange (Oral History)
Paul van Gink (website)
Madeleine Bus (depot)

We danken jullie hartelijk voor je inzet voor de HVC. 

Verwelkomd hebben we
Aart Zwijnenburg (Dief- & Duifhuisje)
André en Marja Kwakernaat (gastheer/-vrouw HM)
Margreet Hofstra (o.a. educatie)
Nico Feijnenbuik (o.a.klussenteam)
Wout v.d. Heuvel (klussenteam)
Wanda Waanders (zij volgt in maart Paul Weyling op als vertegenwoordiger
HVC in de monumentencommissie; Paul’s termijn zit er op).

We wensen jullie veel succes met je werkzaamheden voor de HVC.

Paul Weyling blijft gelukkig wel actief binnen de HVC. In elk geval dank voor
je jarenlange inzet bij de Capelse Monumentencommissie.

Namens het bestuur
Anneke van den Bremen
voorzitter 



UITNODIGING LEDENVERGADERING

WOENSDAG 28 MAART 2012

Geacht HVC lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenver-
gadering op woensdag 28 maart 2012 in de educatieruimte van het Histo-
risch Museum, Bermweg 13. Aanvang 19.30 uur. De educatieruimte is om
19.00 uur open. 

AGENDA
Opening door de voorzitter
Mededelingen

Berichten van verhindering. en verdere mededelingen.
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2011

Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 6 en 7 
Jaarverslag 2011

Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 8 e.v.
Financieel verslag 2011

Zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 20 en 21
Verslag kascontrolecommissie 2011 en benoeming kascontrolecom.
2012
Begroting 2013
Bestuursverkiezing
Anneke van den Bremen is aftredend als voorzitter en gaat verder als 

bestuurslid. Jos Specht wordt voorgedragen als voorzitter.
Op basis van het rooster zijn de volgende bestuursleden aftredend 

en direct herkiesbaar:
Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar als penningmeester: Anna Swets. 
Bestuurslid Anneke Scheffer is aftredend en direct herkiesbaar voor 3 jaar, 

maar niet in de functie Exposities/Voorlichting. 
Tegenkandidaten en/of kandidaten voor een bestuursfunctie worden 
verzocht zich voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te melden. 

Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar.
Speerpunten 2013
Rondvraag
Sluiting
Pauze
Lezing

Na de pauze zal de heer Wim van den Bremen een lezing verzorgen 
over Cultuurhistorische Elementen in Capelle aan den IJssel.

Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drank-
je meer informatie te verkrijgen en/of ideeën uit te wisselen.
Voorzitter: Secretaris:
Anneke van den Bremen Joost van Leest
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDEN -VERGADERING 

VAN WOENSDAG 30 MAART 2011

Aanwezig waren: 38 leden. Afmelding is ontvangen van de heer en mevrouw
Rijkaart van Cappellen, de heren H. van der Marel en W. Oudijk.

1. Opening
De voorzitter Anneke van den Bremen opent de vergadering en heet een ieder
van harte welkom in de educatieruimte. De agenda wordt ongewijzigd vastge-
steld.

2. Mededelingen
De berichten van verhindering zijn vermeld in de beginaanhef.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 24-03-2010 
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 de inrichting van het educatiecentrum aanzienlijk vertraagd is en of dit
wel eens teruggekoppeld is met restaurant China en haar gevers. Antwoord van
Anneke van den Bremen, dat het voornemen bestaat om een bijeenkomst met de
mensen van restaurant China en de gulle gevers te organiseren.

4. Jaarverslag 2010
Over het jaarverslag wordt één opmerking geplaatst t.w. één activiteit onder de
noemer Cultuurhistorische Elementen is afgerond door Hans Bolkestein en
Wim van den Bremen. 

5. Financieel jaarverslag 2010
Er worden geen opmerkingen geplaatst.

6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole heeft plaatsgevonden op 4 maart 2011. Anneke Maat en Hans
Heere hebben alles goed kunnen controleren en hun goedkeuring verleend. De
penningmeester wordt hierbij decharge verleend. De nieuwe kascontrolecom-
missie voor 2011 wordt benoemd in de personen Anneke Maat en Adrie Kok
met als reserve Ineke Tirion-Beijerinck.

7. Begroting 2011
Anna Swets geeft nog enige toelichting. Er worden verder geen opmerkingen
over de begroting gemaakt.

8. Speerpunten 2010
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Deze worden stuk voor stuk doorgenomen en daar waar nodig toegelicht door
Anneke van den Bremen. Er is één wijziging: de naam van de expositie “Ambu-
lant en Middenstand” dient “Ambulant en Winkelstand” te zijn. Verder zijn er
geen op- en aanmerkingen.

9. Bestuursverkiezing
Anneke van den Bremen is afredend als voorzitter. Zij is herkiesbaar voor een
termijn van 3 jaar, waarvan 1 jaar als voorzitter en licht dit toe aan de vergade-
ring. Men stemt met algemene stemmen in voor een periode van 1 jaar als voor-
zitter.

Jos Specht wordt met algemene stemmen benoemd als bestuurslid na zich aan
de vergadering voorgesteld te hebben.

Gerard van den Akker stelt zich eveneens voor. Hij heeft in de Capelse politiek
gezeten en is o.a. wethouder geweest. Hij vindt een bestuursfunctie bij de HVC
een uitdaging. Hierna stemt de vergadering met algemene stemmen ook met zijn
benoeming in. 

10. Rondvraag
Hans Bolkestein vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de opening
van het Dief- en Duifhuisje.
Jos Specht antwoordt dat tot op heden nog geen zekerheid gegeven kan worden
over de openingsdatum, maar dat er regelmatig navraag wordt gedaan bij de
gemeente over de voortgang van de werkzaamheden.

11. Sluiting
Anneke van den Bremen sluit de vergadering en last hierna een korte pauze in.

Presentatie
Na de pauze geeft de heer Patrick Ploegaert van BOOR, een boeiende lezing,
begeleid door prachtige beelden, over historische opgravingen in o.a. Capelle
aan den IJssel en Rotterdam.

Na afloop wordt onder het genot van een drankje en hapje nog even met elkaar
nagepraat.

Voorzitter: Secretaris:

Anneke van den Bremen Joost van Leest
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HVC IN HET JAAR 2011

BESTUUR
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft in 2011
twee wijzigingen ondergaan in de personele bezetting. Gerard van den Akker en
Jos Specht zijn tijdens de ALV van 30 maart 2011 gekozen als bestuurslid voor
3 jaar. Gerard van den Akker heeft zich in augustus 2011 om persoonlijke rede-
nen teruggetrokken uit het bestuur.

In de vergadering van woensdag 30 maart 2011 is volgens het rooster aftredend
voorzitter Anneke van den Bremen direct herkozen voor een periode van 3 jaar,
waarvan 1 jaar als voorzitter. 

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011:
Anneke van den Bremen Voorzitter/Algemene Zaken
Joost van Leest Secretaris/PR
Anna Swets Financiën/Ledenadministratie
Anneke Scheffer Exposities/Voorlichting
Jos Specht Facilitair beheer
Vacature Collectievorming/-beheer
Vacature Educatie

Het bestuur heeft in 2011 maandelijks vergaderd, inclusief een beleidsvergade-
ring.

Over de geformuleerde speerpunten 
kan de navolgende informatie verstrekt worden:
• Het vernieuwen van de website is in 2011 voor een groot gedeelte afgerond.

Voor een tweetal elementen, een professionelere webwinkel en een zoek-
programma met een vollediger resultaat, is een opdracht uitgegaan.

• De herstructurering van de ICT is geheel afgerond.

• Er is een vervolgbijeenkomst geweest om het structureel organiseren van
lezingen en buitenrondleidingen meer inhoud te geven. Hierop dienen nog
meerdere acties plaats te vinden.

• De digitale beeldbank via de website www.capelleinbeeld.nl is in oktober
operationeel geworden, dit in samenwerking met de gemeente Capelle. Te-
vens is door middel van het tekenen van een officieel contract de aanpak
met betrekking tot de gemeente foto’s geformaliseerd en zijn ook de verant-
woordelijkheden vastgelegd.

• Er is dit jaar ook een voorzichtige start gemaakt met digitaliseren van ande-
re deelcollecties.
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• In juni heeft de heropening van het kleinste museum van Nederland het
Dief- en Duifhuisje officieel plaatsgevonden. 

• De nieuwe expositie “Nieuw gebruik - Oud Capelle” is op 10 september
van start gegaan. De ontwikkelingen kan men verder in het verslag lezen.

• Ook Open Monumentendag met als thema “Nieuw gebruik - Oud gebouw”
is in 2011 zeer succesvol verlopen, wat men eveneens verder in het verslag
kan nalezen.

• De voorbereidingen van het 25-jarig bestaan HVC zijn in de loop van het
jaar geïntensiveerd en liggen op schema.

• 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 ex-
positie “Ambulant en Winkelstand” vordert gestaag. Verder in het verslag
wordt er wat uitgebreider op ingegaan.

LEDEN EN VRIJWILLIGERS
Eind 2011 waren er in totaal 528 leden. Vergeleken met de stand per 31 decem-
ber 2010 zijn er 52 nieuwe leden bijgekomen.

Wat vrijwilligers betreft waren er 74 personen beschikbaar die zich voor de
HVC ingezet hebben. Op 14 september 2011 heeft het bestuur hen als dank een
excursiedag aangeboden, waarbij een bezoek werd gebracht aan historisch
Delft. (foto)
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EXPOSITIES

HISTORISCH MUSEUM

“Nieuw Gebruik - Oud Capelle”
Aansluitend op het thema van Open Monumentendag 2011 (Nieuw gebruik -
Oud gebouw) werd dit jaar gekozen voor een tentoonstelling over gebouwen,
maar ook terreinen binnen de gemeente Capelle, die door de jaren heen een
geheel andere functie hebben gekregen.

Vaak gaat het om gebieden die door een verandering in de economische omstan-
digheden of de groei van de Capelse bevolking niet langer gebruikt konden wor-
den voor het doel waarvoor ze ooit waren aangelegd. Maar ook zijn er nogal wat
gebouwen die, hoewel nog in goede staat, niet meer functioneel waren of niet
meer voldeden aan de eerder gestelde eisen.

Gelukkig zijn er binnen de gemeente Capelle nog heel veel mensen die hun
visie en inzet willen gebruiken om deze gebouwen en gebieden een nieuwe
bestemming te geven. Voorbeelden van deze herbestemmingen worden in de
tentoonstelling “Nieuw Gebruik - Oud Capelle” gegeven door middel van een
twintigtal wandpanelen, die elk een gebouw of terrein behandelen en aan de
hand van teksten en foto’s uit het verleden en heden laten zien hoe het geheel er
vroeger uitzag en wat er nu mee gedaan wordt. 

Zo zijn bijv. oude boerderijen te zien, nu fraai verbouwd tot herstellingsoord of
restaurant, tuinderijen die volkstuinen werden, een kaaspakhuis dat nu een
scooterhandel herbergt. enz. enz.

De tentoonstelling, die nog tot medio augustus 2012 te zien zal zijn, werd op 9
september 2011 geopend door de heer Marco Stolk, manager bij CVU Uitvaart-
zorg, een firma die het gebouw van de voormalige Immanuelkerk, met behoud
van de oorspronkelijke details, op fraaie wijze heeft omgebouwd tot rouwcen-
trum.

Bij de totstandkoming van de expositie kreeg het projectteam bestaande uit Rein
en Janneke Kraaij, Bram van Bochove, Cees van Yperen en Anneke Scheffer,
veel steun en medewerking van verenigingen en ondernemers die een bijdrage
aan de expositie leverden en zich door deelname aan de Open Monumentendag
ook daadwerkelijk bij de HVC betrokken toonden. Onze dank nog daarvoor. Tot
eind december hebben we 449 bezoekers mogen begroeten.

“Capelle in de 60er jaren”
Tot medio augustus was deze tentoonstelling, die tot stand kwam in samenwer-
king met het streekmuseum Krimpenerwaard, nog te bezichtigen. Deze succes-
volle expositie gaf een beeld van de internationale, nationale en lokale ontwik-
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kelingen in de samenleving in een roerige periode. Dankzij bruiklenen van
diverse particulieren kon de HVC een fraai beeld schetsen van een tijd waarin
de tot dan toe kleine en rustige Capelse samenleving een explosieve groei door-
maakte. Zowel de bevolkingssamenstelling, de woningbouw en de leefwijze
van de bewoners veranderde op snelle wijze en ook de middenstand kreeg hier-
van de gevolgen te verduren. Foto’s, boeken, voorwerpen en huisraad getuigden
hiervan in de goedbezochte tentoonstelling, die tot half augustus 2011 561
bezoekers telde. 
Hiermee kwam het totale bezoekersaantal aan het Historisch Museum in 2011
op 1010.

Het team van gastheren en gastvrouwen bestond in 2011 uit: Diana Al, Bram
van Bochove, Hans Bolkestein, Koos Bouman, Anneke van den Bremen, Clazien
en Jaap de Gier, Nico Giltay, Janneke en Rein Kraaij, Else Lipjes, Jan Maat,
Henk van der Marel, Arie Nobel, Anneke Scheffer, Anna Swets, Corry Vermaat
en Paul Weyling.

OUDE BEGRAAFPLAATS
De oude begraafplaats is dagelijks toegankelijk voor het publiek en men kan er
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. (foto)
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DIEF- EN DUIFHUISJE
Eindelijk was het zover. Vrijdag 10 juni 2011 kon wethouder Jouke van Winden
de heropening verrichten van het Dief- en Duifhuisje, het kleinste museum van
Nederland. Nadat de HVC er in 2005 voor het laatst een expositie had gehou-
den ging de deur op slot. Het hele Rozenburchtgebied ging op de schop, waar-
door het Dief- en Duifhuisje niet meer toegankelijk was voor het publiek.

November 2008 spraken de gemeente Capelle en de HVC gezamenlijk de inten-
tie uit het Dief- en Duifhuisje zodanig op de kaart te zetten dat het als Capels
Cultureel Erfgoed zo optimaal mogelijk tot zijn recht zou komen en benut zou
gaan worden. Het resultaat mag er zijn. Door het plaatsen van een spiltrap is de
zolder toegankelijk gemaakt en het museum twee maal zo groot geworden. De
verlichting is vernieuwd en de omgeving van het gebouwtje helemaal opnieuw
ingericht. Dit alles bekostigd door de gemeente Capelle aan den IJssel.

In 2011 zijn de medewerkers van de HVC aan het werk gegaan met het weer
gebruiksklaar maken van het gebouwtje en het (verder) voorbereiden van de
diverse exposities. Op de zolderverdieping is een permanente tentoonstelling
ingericht die het verhaal van het Slot van Capelle vertelt. Op de begane grond
zullen steeds wisselexposities worden gehouden; voor de eerste is, heel toepas-
selijk, het thema duiven gekozen.

In 2011 waren de openingstijden van het Dief- en Duifhuisje van juni tot en met
oktober, iedere 2e zaterdag in de maand, van 13.00 - 16.00 uur. Op Open Monu-
mentendag waren de exposities de hele dag te bezoeken. Ook hebben er enkele
groepsbezoeken plaatsgevonden buiten de officiële openingstijden. 
In 2011 is het bezoekersaantal overweldigend geweest, nl. 723. 

De werkgroep Dief- en Duifhuisje bestond in 2011 uit: Bram van Bochove, Hans
Bolkestein, Anneke van den Bremen, Ans de Koning, Rosalinde Kruit, Henk van
der Pas, Anneke Scheffer, Jos Specht, Corrie Vermaat, Cees van Yperen,
Aart Zwijnenburg. 

REGENTENKAMER
Na geluiden van de groep rondleiders over het geringe aantal belangstellenden
is in overleg besloten om de Regentenkamer niet meer zo veelvuldig voor het
publiek open te stellen. Standaard openstellingen zullen plaatsvinden op 2
dagen, t.w. ’Nationaal Museum’ zaterdag in april en Open Monumentendag in
september. Met ingang van oktober 2011 is de verandering ingegaan.
De rondleidingen op verzoek zullen plaats blijven vinden.
Het aantal bezoekers dat rondgeleid is bedraagt 300.

De rondleiders zijn: Aartje Bernhart ( conservator), Lia van Bochove, Alie
Buys, Adri de Jonge, Beatrice van Hoeve, Willem Klaassen, Henk van der Pas,
Henny Weggeman en Marijke Zeijlemaker. 
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OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 10 september 2011 vond de 25ste editie van Open Monumenten-
dag in Capelle aan den IJssel plaats. Het landelijk thema was deze keer ‘Nieuw
Gebruik - Oud gebouw’. Aangepast aan de Capelse situatie werd het thema
‘Nieuw Gebruik - Oud Capelle’. 

Rond de twintig gebouwen en plekken in Capelle, die nu een ander gebruik ken-
nen dan vroeger, werden uitgekozen. Hiervan is een tentoonstelling gemaakt die
van september 2011 tot augustus 2012 te zien is in het Historisch Museum. De
opening werd verricht op de vrijdag vóór Open Monumentendag door één van
de deelnemers, de heer M.T.J. Stolk van CVU Uitvaartzorg, nu gevestigd in de
voormalige Immanuelkerk aan de Freesiastraat.
Tijdens Open Monumentendag zelf waren de meeste van de twintig gebouwen
en plekken ook te bezoeken. Ter plekke waren door de deelnemende organisa-
ties allerlei activiteiten georganiseerd. Bezoekers konden een kijkje achter de
schermen nemen of werden rondgeleid en zo kennismaken met het huidig
gebruik in al zijn facetten.

De organisatie en coördinatie van Open Monumentendag ligt in handen van de
HVC. Afhankelijk van het thema wordt samengewerkt met verschillende Capel-
se organisaties. In 2011 waren dit Volkstuinvereniging Nut & Genoegen, Stich-
ting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o., CVU Uitvaartzorg, Capels
Multicultureel Centrum, Wereldwinkel, Stichting Beijerinckgemaal, Scout Cen-
trum Rotterdam, Golf & Country Club Capelle aan den IJssel, Kinderboerderij

Klaverweide, Dorpskerk, Van Cappel-
lenhuis, Kunstmarkt, De Bovenschuur,
Atelier ‘Talenten aan de dijk’, Restau-
rant Perceel, De Hoeksteen, Gemeente
Capelle aan den IJssel.

De samenwerking met zoveel verschil-
lende organisaties was nieuw, maar is
bijzonder prettig verlopen. 
Er is weer een uitgebreide brochure
gemaakt waarin het programma van
elke deelnemende organisatie was
opgenomen. De HVC heeft veel com-
plimenten ontvangen over zowel het
programma als de brochure. En bij de
naborrel aan het eind van Open Monu-
mentendag, waarvoor alle deelnemers
waren uitgenodigd, werd enthousiast
verslag gedaan van het hele gebeuren.
Het was iedereen goed bevallen.
Qua bezoekersaantallen sprongen een
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aantal locaties eruit. Het Van Cappellenhuis sprak van ruim 500 bezoekers,
waarvan een behoorlijk deel ook is rondgeleid in de Regentenkamer door mede-
werkers van de HVC. Het Dief- en Duifhuisje trok circa 200 bezoekers, even-
als de OMD thema tentoonstelling in het Historisch Museum. Op de andere
locaties was het minder druk, maar was er wel de hele dag aanloop; gemiddeld
werden per locatie tussen de 30 en 50 bezoekers geteld. Ook de Kunstmarkt en
de Dorpskerk werden heel goed bezocht.

In het kader van Open Monumentendag heeft de HVC in samenwerking met de
Dorpskerk ook weer meegedaan aan de landelijke Klassendag. Dit jaar bezoch-
ten 50 kinderen de Dorpskerk. 

Al met al was het een zeer geslaagde Open Monumentendag.

Aan Open Monumentendag hebben veel vrijwilligers meegewerkt, zowel van de
HVC als van de andere deelnemers. De coördinatie en organisatie lag in han-
den van de HVC in de personen Rein Kraaij en Anneke van den Bremen.

BEELDBANK
2011 is een belangrijk jaar voor de Beeldbank geweest. In dit jaar is de samen-
werking met de gemeente Capelle aan den IJssel tot stand gekomen. Hierdoor
kon op 26 oktober de officiële opening plaats vinden van de beeldbank “Capel-
le in Beeld”. Het internetadres van deze beeldbank is www.capelleinbeeld.nl.
Vanaf die datum neemt de HVC ook het beheer van het historische fotoarchief
van de gemeente Capelle over. Dit betekent dat elke internetgebruiker alle his-
torische foto’s van Capelle kan bekijken en bestellen. Voor de werkgroep Beeld-
bank betekende dit ook, dat na bijna twee jaar, waarin geen foto’s konden wor-
den ingevoerd, nu weer begonnen kon worden met het invoeren in de beeldbank
van de foto’s. Er zitten nu al bijna 3000 foto’s in.

Ook heeft de Beeldbank de DVD “Schepen gebouwd door A. Vuyk & Zonen”
uitgebracht. Deze DVD is samengesteld in samenwerking met Dick Vuyk, die
helaas op 3 januari 2011 is overleden. De DVD bleek een groot succes. Samen
met de andere DVD “Capelle in 1953” zijn er enige honderden van verkocht. 
De Beeldbank heeft via Dick Vuyk’s weduwe, Ditta Vuyk, de beschikking
gekregen over alle foto’s van de schepen, die bij Vuyk zijn gebouwd.

De beeldbankgroep bestaat uit: Bram van Bochove (coördinator), Bert
Bunt,Eeuwoud Geneugelijk, Arie de Graaff, Cees Hartmans, Rein Kraaij, Anne-
ke Scheffer, Peter Stolk, Arie Vliegenthart en Paul Weyling.

EDUCATIE
In het voorjaar van 2011 hebben 219 leerlingen uit het basisonderwijs een
bezoek gebracht aan het J.A.Beijerinckgemaal. In het najaar kwamen nog eens
248 leerlingen. In totaal hebben 467 leerlingen uit groep 6/7/8 meegedaan aan
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de projecten Waterpas en Hoog Water. De waardering vanuit de scholen voor
beide projecten is onveranderd goed te noemen.

Dit jaar werd weer meegedaan aan Open Monumenten Klassendag. Op vrijdag
10 september hebben ongeveer 50 basisschoolleerlingen een bezoek gebracht
aan de Dorpskerk. Na een korte inleiding door de koster, 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 2012 willen we
als HVC weer meedoen met de Open Monumenten Klassendag.

In april werd deelgenomen aan de Cultuurwijzermarkt. De HVC presenteerde
daar haar educatieaanbod aan de Capelse scholen. 

In oktober 2011 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 zich met het project ‘De plek van je
school’. In 4 dagen tijd zijn 22 workshops gegeven voor 412 leerlingen. Het
project werd positief ontvangen. Voor 2012 staat het ook weer op het program-
ma. In totaal hebben 929 kinderen meegedaan aan de educatieve projecten van
de HVC.

De werkgroep Educatie bestond in 2011 uit: Anneke en Wim van den Bremen,
Ton van Delft, Eeuwoud Geneugelijk, Nelly en Gert Groenendijk, Annelous van
der Klauw, Joost van Leest, Kees Molenaar, Lisa Mostert, Arie Nobel, Henk van
der Pas, Irja Verweijen-Steenaart, Cees van Yperen , Johan Witkam, Anneke
Specht en Ans de Koning (coördinatoren).

DEPOT
Er is veel werk verzet in 2011. Het catalogiseren van de boeken is afgerond. De
objecten, voornamelijk landbouwgereedschap, die eind 2010 van het Dief- en
Duifhuisje overgebracht zijn naar het depot hebben een definitieve plaats gekre-
gen. Hiervoor was het nodig e.e.a. te herschikken. De voorwerpen zijn eerst
gecheckt op objectnummer met bijbehorende beschrijving, de ongeregistreerde
zijn genummerd en beschreven. Ook een deel van de andere “anonieme” voor-
werpen is genummerd en beschreven. Een aantal archiefdozen is voorzien van
standplaats nr. en inhoudsopgave. Nieuwe aanwinst: een gevelsteen van het
gesloopte rioolgemaal aan de Narcisstraat, geschonken door de gemeente. 

Het uitzoeken van documentatiemateriaal vordert, er is op onderwerp geselec-
teerd en nog al wat materiaal is ontdubbeld. In december is een database
gemaakt voor het depot, zodat begonnen kan worden met digitaliseren van boe-
ken, documenten en voorwerpen.

Het depot wordt beheerd door Aartje Bernhart met medewerking van Madelei-
ne Bus.
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KLUSSENTEAM
In 2011 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. Verder heeft men meege-
holpen aan de expositie “Nieuw Gebruik - Oud Capelle”, het herinrichten van
het Dief- en Duifhuisje en de educatieve projecten van de HVC. De herinrich-
ting van het buitenterrein is inmiddels ter hand genomen.

Het team bestaat uit Arie Heuvelman,  Adrie Kok, Rook van Wijk, Johan Witkam
en Cees van Yperen (coördinator).

ORAL HISTORY
In dit jaar is de productie aan interviews niet hoog geweest. De groep is een bee-
tje interviewmoe. Dat komt vooral door het als niet zo leuk ervaren van het uit-
werken van de interviews. Het interviewen zelf heeft zeker wel de belangstel-
ling gehouden. Al is de ‘voorraad’ oudere Capellenaren die nog iets nieuws over
de geschiedenis toe kunnen voegen niet zo groot meer. Het zou goed zijn als er
weer een project was waarvoor men zich in kan zetten.  

De groep bestaat uit: Lia van Bochove, Wim van den Bremen(coördinator),
Adri de Jonge, Wil van Kooij-Seinstra en Joke de Lange.   

NOTARIËLE  AKTEN
In 2011 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan waardoor de werkgroep
weer aan de slag kon met de Capelse notariële akten. Het streven blijft erop
gericht dat in de nabije toekomst weer verder gewerkt kan worden. Er zijn
inmiddels wel afspraken gemaakt om de gegevens centraal op de HVC compu-
ter op te slaan.

De werkgroep bestaat uit: Suus Boef (coördinator), Anna Duivenvoorden, Frits
Hartman, Janneke Kraaij, Anneke Maat en Cees van Yperen.

PUBLICATIES EN UITGAVEN

NIEUWSBRIEF
In 2011 zijn 4 (kwartaal) nieuwsbrieven verschenen. Jos Specht had de redactie
hierover. De Nieuwsbrief is het communicatiemiddel van de HVC om haar
leden op de 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
De werkzaamheden aan het boek “Achter de toonbank en langs de weg” zijn de
eindfase ingegaan. Er zijn inmiddels meer dan 230 beschrijvingen gereed er die-
nen nog ongeveer 60 stuks geproduceerd te worden. Uiterlijk 1 juni 2012 moet
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alles gereed te zijn voor de uiteindelijke druk.
Tegelijkertijd is hard gewerkt aan de expositie “Ambulant en Winkelstand”
geheten die met Open Monumentendag 2012 van start zal gaan.

De werkgroep bestaat uit: Annelies van Es, Frans van Es, Cees Hartmans, Henk
Nijman, Niels den Toom en Paul Weyling.

LEZINGEN
Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn onderstaande lezingen verzorgd;
Donderdag 3 februari. Lezing verzorgd over ‘Achter de toonbank en langs de
weg’ voor de Rotary Capelle in de Dorsvlegel. (Paul Weyling)

Dinsdag 19 april 2011. Op de oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat aan
leerlingen van de Capelse Schoolvereniging de geschiedenis verteld over het
monument voor Capelse gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. (Paul Wey-
ling)

Donderdag 3 november 2011. Lezing verzorgd over de bouwgeschiedenis van
de gereformeerde kerk De Hoeksteen aan de Rivierweg, hoek Reigerlaan.(Paul
Weyling)

Zaterdag 26 november:  Lezing verzorgd in de educatieruimte van het Beij-
erinckgemaal voor de Historische Vereniging ‘Prins Alexander’ met als onder-
werp: ‘Oral history in theorie en praktijk’. 

Johan Knoester van het Erfgoedhuis Zuid-Holland (tevens voorzitter Histori-
sche Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel) belichtte de theoretische kant van
deze stroming in de geschiedenis, terwijl Frans van Es voornamelijk aan de
hand van diens ervaringen met ‘Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel’
en ‘Achter de toonbank en langs de weg’ de praktische kant belichtte.

RONDLEIDINGEN
Donderdag 4 augustus 2011 is de Rotary Capelle met  ± 20 personen op bezoek
geweest. Zij hebben een uitgebreide rondleiding op de expositie “Capelle in de
60-er jaren”gekregen. (Anneke Scheffer).

Dinsdag 4 oktober 2011 hebben 2 groepen ambtenaren van de gemeente Capel-
le aan den IJssel een buitenrondleiding gehad betreffende Cultuurhistorische
Elementen. (Wim van den Bremen).

PR
Er is gestaag voortgegaan met gerichte activiteiten voor de promotie van de
HVC en er door persberichten zoveel mogelijk aandacht voor te verkrijgen. Er
heeft in de loop van het jaar een aantal interviews plaatsgevonden o.a. op Radio
Capelle en in diverse bladen.
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De HVC folder/brochure heeft een herdruk gekregen die op zoveel mogelijk
openbare punten in Capelle aan den IJssel ingezet wordt.

De HVC website www.hvc-capelle.nl is geheel vernieuwd en is weer voor wat
betreft mogelijkheden en capaciteit aangepast aan de tijd.

Tevens werd op de markten met een HVC kraam deelgenomen t.w. Capelle
West en Open Monumentendag. 

Vele activiteiten worden vastgelegd door Kees Grandia, de HVC huisfotograaf.  

ANDERE DOORLOPENDE ACTIVITEITEN in 2011 ZIJN GEWEEST:
Deelname HVC aan:
- Monumentencommissie Capelle aan den IJssel (Paul Weyling)
- Programmabeleid Bepalend Orgaan Radio Capelle ( Anna Swets)
- Culturele Raad (Anneke van den Bremen)
- Cultuurwijzer (Anneke van den Bremen en Anneke Specht)
- Rubriek “Capelle in het verleden” in de Postiljon (Wim van den Bremen)
- Historie in de bibliotheek (Jos Specht)
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DE HISTORISCHE VERENIGING CAPELLE AAN DEN IJSSEL WERD IN 1987
OPGERICHT ALS VOORTZETTING VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN OUD
CAPELLE.  WE BESTAAN NU DUS 25 JAAR EN WILLEN DIT GRAAG SAMEN

MET U VIEREN. U WORDT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR EEN FEESTELIJKE
RECEPTIE OP ZATERDAG 31 MAART VAN 16.00 - 18.00 UUR IN HET VAN
CAPPELLENHUIS, DORPSSTRAAT 164, CAPELLE AAN DEN IJSSEL.

HET OFFICIËLE GEDEELTE BEGINT ROND 16.30
UUR. DAARIN ZAL HET JUBILEUMBOEK
GEPRESENTEERD WORDEN.  BOVENDIEN KUNT
U GEBRUIK MAKEN VAN DE GELEGENHEID OM

DE REGENTENKAMER TE BEZOEKEN EN IS DE
FOTO-EXPOSITIE ’25 JAAR HVC’ TE
BEZICHTIGEN.

WIJ HOPEN U DIE DAG TE MOGEN ONTMOETEN.
MET VRIENDELIJKE GROET,
NAMENS HET BESTUUR
ANNEKE VAN DEN BREMEN, 
VOORZITTER
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VERANTWOORDING KENGETALLEN 2011 
 
Aantal leden     =    525 
Aantal nieuwsbrieven    =        4 
Aantal exposities Historisch Museum =        2 
Aantal bezoekers Historisch Museum =  1010 
Aantal exposities Dief- en Duifhuisje =        2 
Aantal Bezoekers Dief- en Duifhuisje =    723 
Aantal exposities Oude Begraafplaats =        1 
Aantal openstellingen Regentenkamer =      12 
Aantal bezoekers Regentenkamer  =    300 
Aantal lezingen/voordrachten  =        4 
Aantal excursies    =        1 
Aantal deelnemers excursies   \=      56 
 
 
 
 
 
Voorzitter    Secretaris 
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Financieel verslag over het jaar 2011 
 
Balans per 31.12.2011 
 
Bezittingen 2010 2011 Schulden 2010 2011
Kas 726,11 118,38 Eigen vermogen 12712,49 12712,49
ING-rekening 2103,23 1985,15 Res. publicaties 10578,02 16492,27
ING-renterek. 40500,44 46367,46 Res. exposities 3000,00 3000,00
Te ontvangen  Res. ond/inr.musea 5000,00 5000,00
Kruisposten  Res.energiekosten 1209,51
  Res. ICT 5000,00 3585,96
  Res. 25 jaar HVC 3865,46 5000,00
  Nog te betalen 1720,30 1523,20
  Kruisposten 244,00 1157,07
Totaal 43329,78 48470,99 Totaal 43329,78 48470,99
 
 
Resultatenrekening 2011 
 
Uitgaven  Inkomsten 
Onderh./inr. musea 3786,26 Subsidie gemeente 24750,00
Huur 4558,50 Stimulering vrijwilligers 3266,00
Gas/elektra/water 5991,97 Contributie 6264,40
ICT 7817,14 Educatie  2600,00
Telefoon/internet 805,31 Gebruikte reservering ICT 2623,55
Alarm 1074,83  
Nieuwsbrieven 3427,40  
Collectievorming /beheer 1567,95  
Educatie  67,17  
Exposities 1958,95  
Monumentendag 1864,51 
Bestuur/kantoorkosten 957,70  
Consumpties 1217,19  
Vakbladen/lidmaatschap 159,14  
Vrijwilligers 3845,30  
PR 404,63  
Subtotaal 39503,95 Subtotaal 39503,95
   
  Verkoop boeken, DVD’s 4617,40
Inkoop boeken 881,78 Publicaties 1590,00
Reservering publicaties 5914,25 Rente 867,02
Reservering 25 jaar HVC 1134,54 Giften 856,15
Totaal 47434,52 Totaal 47434,52

 
Begroting voor 2013 
 

 
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 is boven de streep een tekort van € 2623,55. Dit is uit de 
reservering ICT gehaald. 
- Bij de resultatenrekening is onder de streep een positief saldo. 
Hiervan is € 1134,54 toegevoegd aan de reservering 25 jaar HVC en € 5914,25 aan 
de reservering publicaties.  
 - De reservering voor de energiekosten is naar de reservering ICT gegaan. 

Inkomsten 2012 2013 Uitgaven 2012 2013 
Subs. Gemeente 24750 25250 Instandhouding musea   
Contributie 5900 6500 --onderh./inr musea 2000 3200 
Gem. stim.vrijw. 3000 3200 --huur 5000 5000 
Educatie 1500 1500 --gas/elektra 6000 6200 
 --ict 2000 2000 
 --alarm/telefoon/internet 2540 2000 
 Nieuwsbrieven 3500 3700 
 Collectievorming/beheer  1000 2280 
 Educatie 750 500 
 Lezingen 200 100 
 Exposities 3000 2500 
 Open Monumentendag 2000 2000 
 Organisatie HVC   
 --bestuur/kantoorkosten 1500 1000 
 --consumpties 700 1200 
 --vakbladen/lidmaatschap 160 170 
 Vrijwilligers   
 --waardering  vrijw. 3000 3200 
 --scholing vrijw. 750 500 
 PR  1000 900 
Subtotaal 35150 36450 Subtotaal 35150 36450 
    
Giften 200 500 Inkoop boeken 17000 1000 
Rente 500 500 Publicatiekosten 700 500 
Publicatie Postiljon 1500 25 jaar HVC viering 4000  
Boekverkoop 15500 1500 Inkoop jubileumboek 5000  
Res. 25 jaar HVC 4000 Onvoorzien  1000 
Res. jubileumboek 5000    
Totaal 61850 38950 Totaal 61850 38950 
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Bezittingen 2010 2011 Schulden 2010 2011
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Kruisposten  Res.energiekosten 1209,51
  Res. ICT 5000,00 3585,96
  Res. 25 jaar HVC 3865,46 5000,00
  Nog te betalen 1720,30 1523,20
  Kruisposten 244,00 1157,07
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Resultatenrekening 2011 
 
Uitgaven  Inkomsten 
Onderh./inr. musea 3786,26 Subsidie gemeente 24750,00
Huur 4558,50 Stimulering vrijwilligers 3266,00
Gas/elektra/water 5991,97 Contributie 6264,40
ICT 7817,14 Educatie  2600,00
Telefoon/internet 805,31 Gebruikte reservering ICT 2623,55
Alarm 1074,83  
Nieuwsbrieven 3427,40  
Collectievorming /beheer 1567,95  
Educatie  67,17  
Exposities 1958,95  
Monumentendag 1864,51 
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Consumpties 1217,19  
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Vrijwilligers 3845,30  
PR 404,63  
Subtotaal 39503,95 Subtotaal 39503,95
   
  Verkoop boeken, DVD’s 4617,40
Inkoop boeken 881,78 Publicaties 1590,00
Reservering publicaties 5914,25 Rente 867,02
Reservering 25 jaar HVC 1134,54 Giften 856,15
Totaal 47434,52 Totaal 47434,52

 
Begroting voor 2013 
 

 
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 is boven de streep een tekort van € 2623,55. Dit is uit de 
reservering ICT gehaald. 
- Bij de resultatenrekening is onder de streep een positief saldo. 
Hiervan is € 1134,54 toegevoegd aan de reservering 25 jaar HVC en € 5914,25 aan 
de reservering publicaties.  
 - De reservering voor de energiekosten is naar de reservering ICT gegaan. 

Inkomsten 2012 2013 Uitgaven 2012 2013 
Subs. Gemeente 24750 25250 Instandhouding musea   
Contributie 5900 6500 --onderh./inr musea 2000 3200 
Gem. stim.vrijw. 3000 3200 --huur 5000 5000 
Educatie 1500 1500 --gas/elektra 6000 6200 
 --ict 2000 2000 
 --alarm/telefoon/internet 2540 2000 
 Nieuwsbrieven 3500 3700 
 Collectievorming/beheer  1000 2280 
 Educatie 750 500 
 Lezingen 200 100 
 Exposities 3000 2500 
 Open Monumentendag 2000 2000 
 Organisatie HVC   
 --bestuur/kantoorkosten 1500 1000 
 --consumpties 700 1200 
 --vakbladen/lidmaatschap 160 170 
 Vrijwilligers   
 --waardering  vrijw. 3000 3200 
 --scholing vrijw. 750 500 
 PR  1000 900 
Subtotaal 35150 36450 Subtotaal 35150 36450 
    
Giften 200 500 Inkoop boeken 17000 1000 
Rente 500 500 Publicatiekosten 700 500 
Publicatie Postiljon 1500 25 jaar HVC viering 4000  
Boekverkoop 15500 1500 Inkoop jubileumboek 5000  
Res. 25 jaar HVC 4000 Onvoorzien  1000 
Res. jubileumboek 5000    
Totaal 61850 38950 Totaal 61850 38950 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Dit jaar viert de HVC haar 25 jarig bestaan. Wij doken in de ledenadmi-
nistratie om te zien of er nog leden van het eerste uur zijn. Dat bleken er
nog 15 te zijn, vijftien personen die vanaf 1987 tot op de dag van van-
daag lid van de HVC zijn. Drie daarvan bleken lid te zijn geworden in
1980 van de voorganger van de HVC, de Vereniging tot behoud van
�Oud-Capelle�. Annie Karels-van der Gaag is er daar één van.

MEVROUW A. KARELS-VAN DER GAAG
Annie van der Gaag is een dochter van  Grietje Broere en Arie van der Gaag ,
beiden Capellenaar. Annie is geboren aan de dijk, in een huis boven kapper van
Wijnen. Ze groeide op in de Oude Plaats en ging naar school bij bovenmeester
Cupedo. Ze bezocht  de huishoudschool en ging daarna werken, eerst bij een
slagerij op Kralingse Veer, en daarna in Rotterdam.

Bij een van de concerten van EMM, in de muziektent in het plantsoen bij de
Oude Plaats, ontmoette ze haar  eerste man. Het was Koninginnedag 1950.Vijf-
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tien jaar was ze toen. Hij voer op een coaster, na twee dagen moest hij alweer
weg! Ze gingen corresponderen, en in 1957 zijn ze getrouwd.

Ze gingen inwonen bij haar ouders in de Frederik Hendrikstraat. Daar werden
hun drie kinderen geboren. Later verhuisden ze naar het Meidoornveld, en daar-
na naar de Ambonstraat. Daar keken ze toen nog over de weilanden tot aan de
dijk. Annie van der Gaag woont er nu veertig jaar. Helaas is haar man in 1973
overleden. In 1975 werd de heer Karels haar tweede echtgenoot.

In 1980 werd Annie van der Gaag lid van de Vereniging Oud Capelle, die werd
opgericht door Arnoud Voet. Hoe kwam dat zo?

In die tijd werden veel oude huizen afgebroken, er moest nieuwbouw komen,
Capelle ging mee in de vaart der volken! Maar Annie was gehecht aan de sfeer
uit haar jeugd, waarom moest dat allemaal verdwijnen? Er waren meer mensen
die protesteerden, de VOC werd opgericht, als je lid werd had je het gevoel dat
je iets deed! Ze kregen 80 leden.

In 1987 werd het de HVC, die nu dus 25 jaar bestaat, die begonnen toen met
125 leden. Van die leden van zowel VOC als HVC zijn nu Annie, Arnoud Voet
en Rook van Wijk nog over. Ze is er beduusd van.

Maar als zij gaat vertellen over het oude dorp van vroeger gaat weer alles voor
je leven. 
Ze is altijd in Capelle blijven wonen, ergens anders wil ze niet naar toe.
Ze is trouw aan haar geboortegrond en aan de HVC.
We zijn trots op haar!! 

Wil van Kooij - Seinstra
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BAKENS IN DE TIJD

Beleidsnota Cultureel Erfgoed

Op maandag 6 februari vergaderde de gemeenteraad van Capelle aan
den IJssel over de beleidsnota Cultureel Erfgoed. In deze nota komen be-
leidsvoorstellen aan de orde die te maken hebben met monumentenzorg,
archeologie, landschapsbeleid en het historisch archief. Vooral dat laatste
onderdeel is voor de HVC aanleiding geweest om de behandeling van de
conceptnota met meer dan gewone belangstelling te volgen.

In augustus 2011 kwam deze conceptnota voor belangstellenden aan de orde in
een vergadering op het gemeentehuis. Namens de HVC werd verwondering uit-
gesproken over het feit dat er in de voorstellen alleen sprake was van een
bodemarchief, terwijl Capelle aan den IJssel ook beschikt over een historisch
archief waarin documenten (als notariële akten), beeldmateriaal en dergelijke
zijn opgeslagen. Een groot deel van dit archief wordt bewaard door Het
Gemeente Archief Rotterdam (GAR). Er is sprake van 250 strekkende meters
Capels archief, dus kun je van een tekortkoming spreken wanneer een dergelijk
archief niet in de beleidsvorming wordt meegenomen. Die mening werd
gedeeld door de opstellers van de beleidsnota Cultureel Erfgoed en zo kwam
naast het bodemarchief ook het historisch archief in de nota.

Tijdens de raadsbehandeling werd duidelijk dat er op de beleidsnota als zodanig
weinig of niets aan te merken viel en dus werd de nota zelf unaniem door de
raad vastgesteld. Wel werd ingegaan op het voornemen van het college om het
beheer van het historisch archief openbaar aan te besteden. In een eerdere
inspraak ronde had de HVC bij monde van de schrijver nogmaals laten weten
dat de HVC grote waarde hecht aan de kwaliteit van de eventuele nieuwe
beheerder van het archief in combinatie met waarborgen met betrekking tot de
toegankelijkheid van het archief. In een eerder overleg tussen de verantwoorde-
lijke wethouder en de HVC werd een lijst met wensen besproken, opgesteld
door ervaringsdeskundigen van de HVC, waarvan wij menen dat deze opgeno-
men zouden moeten worden in het bestek van de openbare aanbesteding. Wen-
sen op het gebied van plaats van vestiging, kwaliteit van beheer, service, toe-
gankelijkheid enz.

Tijdens dezelfde inspraak ronde hield Mevr. Suus Boef-Vemeulen (coördinator
van de werkgroep Notariële Akten) op persoonlijke titel en als gebruiker van het
archief een gloedvol betoog over het belang van het archief als bron voor de
geschiedschrijving en zette zij vraagtekens bij de wenselijkheid van openbaar
aanbesteden op puur economische gronden.

Verschillende raadsfracties deelden de zorgen over openbare aanbesteding. In
de raadsvergadering werd een motie aangenomen waarin het college werd ver-
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zocht om in samenwerking met de HVC beleid te ontwikkelen om de toeganke-
lijkheid en de ontsluiting van het historisch archief te waarborgen.

Inmiddels is bij de HVC de uitnodiging binnengekomen voor een eerste gesprek
over dit onderwerp. Na een inventarisatie van het historisch archief - wat staat
er precies op die 250 strekkende meters - zal de HVC zich graag inzetten om
waar mogelijk het door de gemeente op dit gebied ontwikkelde beleid te onder-
steunen en te assisteren bij de ontsluiting van cultuurhistorische informatie.
Dat betekent ongetwijfeld dat er veel werk op ons afkomt, maar ook dat er een
interessante periode aanbreekt waarin nieuwe bronnen van onze cultuurhistorie
worden geopenbaard. Het is een taak die de HVC vanuit haar doelstellingen met
inzet van al haar krachten op zich wil nemen. Als eerste stapje is kortgeleden de
werkgroep Notariële Akten omgedoopt in Historisch Archief. Van het verloop
van de gesprekken over de Beleidsnota Cultureel Erfgoed houden wij u op de
hoogte.
Nadere informatie over de inhoud van de beleidsnota Cultureel Erfgoed is te
vinden op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel: 
www.capelleaandenijssel.nl.

Jos Specht
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Van de heer Pleun Groeneveld ontvingen wij de opmerking dat in het artikel
‘Gesprek met A. van den Dool’ in Nieuwsbrief nummer 4, 2011 een foutje was
geslopen. Op pagina 116 wordt gesproken over Manus van Erkel. Hij kende
meneer Manus als Manus van Erk. Waarvan akte!

Ook over Gesproken Geschiedenis ging de vraag van de heer Teun Blom,
woonachtig in Klaaswaal. Op de website kwam hij het gesprek tegen met me-
vrouw A. Hoogendoorn. Daarin is sprake van de tewaterlating van het ms. Tji-
badak op de werf van Van der Giessen en van het fatale ongeluk dat Teun Blom
het leven kostte. Het schip schoot namelijk van haar ankers en schoot door met
de boeg de dijk in, waar veel mensen stonden te kijken.

Deze tewaterlating vond, aldus Teun Blom, plaats in 1928 toen zijn naamge-
noot dus 6 jaar was. In werkelijkheid werd deze Teun Blom (1922-1933) elf
jaar; hij overleed door verdrinking in de IJssel.
Om het verhaal compleet te maken, deze 11-jarige Teunis Blom was de zoon
van Teunis Blom (1885 - ?) en Anna Christina Treffers (1883-1955).
Teun Blom vraagt zich af of er lezers zijn die licht op deze zaak kunnen wer-
pen. 

REACTIES VAN LEZERS



WANDELMEDAILLES ÓÓK EEN GENOEGEN

De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel kreeg voor haar
Oudheidkamer eind 2011 een volle prijzenkast van de Nieuwerkerkse
Gymnastiek Vereniging (1946). Daarin bevinden zich ook tal van medail-
les van wandelingen over Capels domein, bijvoorbeeld van de populaire
IJssel- en Lekstreekmars. 

Hierbij afgebeeld wordt een selectie van medailles met
topografische plaatjes van marsen, georganiseerd door
de Capelse wandelsportvereniging ‘Ons Genoegen’.
Ze zijn uit de periode 1952-1963. 

De keus van de afgebeelde terreinobjecten geeft ook
weer waar men toen trots op was. Op 22 oktober 1958
werd de Algerabrug geopend, helaas buiten het wan-
delseizoen, maar deze kwam in 1959 subiet op de
medaille. 
Rusthuis ‘De Vijverhof’ werd op 18 mei 1963 officieel
geopend en de medaille is van 6 juli 1963! 

Alle medailles heb-
ben een wit-blauw
lint, de kleuren van
de vereniging. Op de
medaille van 1959
staat ook het jaartal
1949 en dat is ken-
nelijk het stichtings-
jaar van de vereni-
ging, net als van de
genoemde IJssel- en
Lekstreekmars. (Het
is nièt het tienjarig
bestaan van de
brug…)

Paul Weyling weet dat de wsv ‘Ons Genoe-
gen’ de Oude Plaats als basis had en hoofd
Laurens Larssen van het GEB-gaskantoor van
Plantsoenstraat 11, zelf wonend Dorpsstraat
54a, een voorman ervan was. Vanaf het gasge-
bouw trok men zelf met bussen van Stam uit
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Voormalig Slot met
als opmerkelijke
afkorting van de
plaatsnaam ‘CAPP.
A/D YSSEL’.

Algerabrug en stormvloedkering 1959.



Krimpen naar elders om te wandelen en zoals
Nieuwerkerkers Capelse medailles hadden, zo had
Ons Genoegen ze dus op haar beurt ook van elders. 

In het depot van de HVC zijn de in veelvoud uitge-
reikte Capelse medailles ook te vinden.

Tot slot: het gedateerde woord ‘genoegen’ kwam in
Capelle in meer verenigingsnamen voor: tegen
WOII als damvereniging ‘Tot ons Genoegen’. In
1953 volgde een volkstuinvereniging ‘Nut en
Genoegen’. Een Capelse reisvereniging, die in
1934 in de pers voorkwam, heette al modern ‘Tot
ons Plezier’….

Adri den Boer (secretaris HVN)
(met dank aan Wim Schuurs voor de foto’s)
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Dorpskerk 1954.

Hervormd Rusthuis
‘De Vijverhof’ 1963.
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COLOFON

Lijst van bestuursleden

Voorzitter Mevr. A. van den Bremen 010 284 95 48
Secretaris/PR Dhr. J.M. van Leest 010 458 65 05
Penningmeester/
Ledenadministratie Mevr. A. Swets 010 450 68 83
Exposities/Voorlichting  Mevr. A. Scheffer 010 421 64 18
Facilitair Beheer Dhr. J. Specht  010 284 79 09

Eindredactie Nieuwsbrief Dhr. J. Specht 010 284 79 09

Website www.hvc-capelle.nl

Email info@hvc-capelle.nl

Historisch Museum, 
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinck gemaal, 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.
HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook
groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Contact: info@hvc-
capelle.nl

Dief- en Duifhuisje,
Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van Nederland vertelt de historie van
het voormalige Slot van Capelle. Iedere 2e zaterdag van de maand geopend
van 13.00 - 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. Toegang gratis. 
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