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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
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.
Regentenkamer Van Cappellenhuis
Het pand aan de Dorpsstraat 164, herbergt één van de mooiste Regenten -
kamers van Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rond-
leiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl

Bij de omslag:
Olieverfschilderij uit 1890 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.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen 

zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.



VAN DE VOORZITTER

En zo loopt het jaar 2012 weer naar zijn einde. Het jaar waarin de HVC
het 25-jarig bestaan vierde en haar vitaliteit toonde met een verdere
groei van het ledenaantal. Waren we begin dit jaar trots op het passeren
van de mijlpaal van 500 leden, nu komt het 600e lid in zicht.

Verheugend is ook dat nieuwe vrijwilligers zich meldden: Coby Eppenga en
Anita Meijer die aan de slag gaan in de werkgroep Educatie samen met Sjaak
Sommer, die ook actief is in het klussenteam. Agness Sabitova gaat ons helpen
bij de bundeling en digitale opslag van informatie over historische onderwer-
pen die de HVC in de loop van de jaren heeft verzameld in beelden, documen-
ten enz.     
Van harte welkom uiteraard!

Al het werk van de HVC wordt gedaan door vrijwilligers en zij zijn van vitaal
belang voor het functioneren van de vereniging.
De waardering voor onze vrijwilligers komt onder meer tot uiting in het jaar-
lijkse uitstapje waarover in deze uitgave wordt verhaald en waarin ook de Ge-
meente een (financiële) rol vervult.
Ook op deze plaats wil ik iedereen bedanken voor de geweldige inzet en voor
de fijne sfeer waarin alles dit jaar weer is verlopen.

Hiernaast treft u een oproep aan voor nog een vrijwilliger waaraan dringend
behoefte is, een penningmeester. Het zou mooi zijn wanneer deze man of
vrouw het net zo lang vol zou houden als onze huidige penningmeester, name-
lijk 17 jaar, maar noodzakelijk is dat niet…..

Verder wordt u bijgepraat over twee zeer succesvolle activiteiten van de HVC
na de zomer: de tentoonstelling in het Historisch Museum aan de Bermweg en
Open Monumentendag 2012.

Met de bijdragen over historische onderwerpen en het verenigingsnieuws ho-
pen wij u weer een zeer lezenswaardige Nieuwsbrief aan te bieden.

Rest mij u en allen die u lief zijn - mede namens de andere bestuursleden-
prettige feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2013.
Wij heffen graag het glas met u op het nieuwe jaar op zaterdag 5 januari 2013,
vanaf 16.00 uur in het Historisch Museum in het Beijerinckgemaal aan de
Bermweg. U bent van harte welkom!

Jos Specht, voorzitter
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WIE WORDT DE NIEUWE HVC PENNINGMEESTER (M/V)?

Na 17 jaar als penningmeester te hebben gefunctioneerd, zal Anna Swets met
ingang van de Algemene Ledenvergadering van begin 2013, deze functie
neerleggen.

We zijn dus op zoek naar iemand die deze taak van haar overneemt en, bij
voorkeur, zitting neemt in het bestuur van de Historische Vereniging. 
Naast de maandelijkse bestuursvergadering, is het penningmeesterwerk over
het algemeen met enkele uren per maand gedaan. Tegen het einde van het
verenigingsjaar komt daar het opstellen van resultaatrekening, begroting, fi-
nancieel jaarverslag e.d. bij.

Hebt u een financiële achtergrond en zoekt u een zinvolle invulling van enke-
le uren per maand, stel u kandidaat en neem contact op met HVC voorzitter
Jos Specht: 010 284 79 09 of 06 45 33 59 18. 
E-mail kan ook: j.specht@ziggo.nl

VERDWENEN AMBACHTEN IN CAPELLE
Zo luidt de werktitel van de nieuwe tentoonstelling die
als alles naar wens verloopt, vanaf begin september
2013 in het museum te zien zal zijn. 

Met een kleine werkgroep (geïnteresseerde meedenkers zijn
nog van harte welkom) zijn we bezig ons te oriënteren op de
werkzaamheden van de vele ambachtslieden die ons Capel-
le in het verleden heeft gekend. Het onderwerp leent zich
waarschijnlijk goed voor een expositie die (ook) schoolkin-

deren aanspreekt. Bij de inrichting kan daar rekening mee worden gehouden.
Steenbakkers, rietvlechters, glasblazers, scheepsklinkers enz. komen mogelijk
in beeld en hopelijk kunnen we behalve foto’s, ook objecten en voorbeelden
van deze uiteenlopende beroepen laten zien.

Iedereen die herinneringen heeft, foto’s en wellicht ook voorwerpen die kunnen
bijdragen aan het zo fraai mogelijk presenteren van ambachten, die in het ver-
leden in Capelle zo gewoon waren en nu nog slechts herinnering, laat het ons
weten. Wij nemen contact met u op en zijn u al bij voorbaat dankbaar voor uw
medewerking.

Na de nu al succesvolle tentoonstelling ‘Ambulant en Winkelstand’ die nog tot
eind augustus 2013 in ons museum te bewonderen valt, willen wij de bezoekers
weer een aantrekkelijk overzicht bieden van ambachten die in het moderne Ca-
pelle geen plaats meer hebben.
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HVC-EXPOSITIE 
AMBULANT EN WINKELSTAND GEOPEND!

Een flink aantal genodigden had zich vrijdagmiddag 24 augustus jl. om-
streeks vier uur bij het Beijerinckgemaal aan de Bermweg verzameld om
getuige te zijn van de feestelijke opening van de nieuwe HVC-jaarexposi-
tie Ambulant en Winkelstand. 

Allereerst werden zij welkom geheten door voorzitter Jos Specht, die daarna in
zijn speech kort inging op het thema van de expositie: het doen en laten van de
kleine locale ondernemer in het verleden. Op tweeërlei wijze is deze terugblik
in de tijd vorm gegeven. Naast een winkeltje ‘in zakformaat’, waarin tal van
producten uit grootmoeders tijd liggen uitgestald, schenken honderd met zorg
geselecteerde foto’s een duidelijk beeld hoe het deze hardwerkende beroeps-
groep in de periode 1905-1965 ter plaatse verging. Ter ondersteuning van zijn
betoog verwees de voorzitter van de Historische Vereniging Capelle aan den
IJssel naar de tekst van het boekje dat speciaal voor deze tentoonstelling is sa-
mengesteld. Aan het slot bedankte hij degenen die borg stonden voor de reali-
satie van dit kleurrijke spektakel.

De plaats achter de katheder kwam nu vrij voor de heer Ir. J.C. Goudriaan,
voorzitter van de Verco, de Vereniging van Capelse Ondernemers, die het loca-
le midden- en kleinbedrijf bindt. Hij benadrukte dat ondanks de economisch
moeilijke tijden die het bedrijfsleven op dit moment doormaakt er nog altijd



een belangrijke rol voor de ondernemer in het algemeen is weggelegd. On-
danks het geringe aantal beschikbare banen riep hij jongeren op niet bij de pak-
ken neer te zitten, maar de kansen te grijpen en initiatieven te tonen. Volgens
hem zijn er mogelijkheden te over. De narigheid van de jaren ’30 heeft uitein-
delijk ook veel geslaagde zakenlui opgeleverd. 

Na zijn gloedvolle rede kreeg de heer Goudriaan het verzoek de tentoonstel-
lingsruimte binnen te gaan. Voor het winkeltje met de toepasselijke naam ‘De
Sniep, Koloniale en Grutterswaren’ presenteerde de elfjarige, in Ot en Sienstijl
gestoken Nina Pols hem de gebruikelijke schaar, waarna het in de entree ge-
spannen lint met een ferme knip in tweeën ging. Na een ruk aan de winkelbel
verklaarde hij de expositie geopend en een rondgang langs de foto’s kon begin-
nen. Dat werd een ‘feest der herkenning’, zoals één der genodigden het kern-
achtig uitdrukte. De beelden van de ondernemers die woonden of hun werkge-
bied hadden in Capelle of het deel van Kralingseveer dat in 1941 bij Rotterdam
werd gevoegd, riepen dierbare herinneringen op. Dat gold ook de volgende dag
toen het publiek voor het eerst welkom was. 

Inmiddels trekt de nieuwe HVC-expositie heel veel belangstelling. Echt een
schot in de roos.
Op 13 oktober werd de 500e bezoeker verwelkomd en een maand later, op 10
november, de 600e. Een prettige bijkomstigheid is, dat regelmatig bezoekers
besluiten lid te worden van de HVC, waardoor we nu snel opstomen naar ons
zeshonderdste lid!

De foto's zijn gemaakt door Kees Grandia
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Links Frans en Annelies van Es, de drijvende krachten achter de tentoonstelling die (foto
rechts) werd geopend door ir. J.C. Goudriaan, voorzitter van de Verco.



De tentoonstelling is te bezoeken: elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
in het gemaal J.A. Beijerinck, Bermweg 13 te Capelle aan den IJssel. Wie met
de auto komt volgt de Kralingseweg en de Haagwinde, wie per metro reist,
stapt uit bij halte Schenkel. 

In de afgelopen jaren zijn bij de HVC zoveel foto’s aangeboden dat het com-
plete fotobestand van deze tentoonstelling met ingang van 5 januari 2013 wordt
vervangen. Er zijn vanaf die datum weer 100 nieuwe beelden uit het Capelse
ondernemersverleden te zien!
Speciaal voor bezoekers die normaliter op zaterdag zijn verhinderd, organiseert
de HVC een avond openstelling op 21 januari 2013 van 19.00 tot 21.00 uur.

TERUGBLIK OPEN MONUMENTENDAG 2012 
IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Open Monumentendag 2012 vond dit jaar plaats op zaterdag 8 septem-
ber jl. en had als thema ‘Groen van Toen in Capelle’, afgeleid van het
landelijk thema ‘Groen van Toen’. 

Traditiegetrouw werkte de HVC weer samen met lokale organisaties die iets
met het thema van doen hebben. Deze keer de Bomenstichting, afdeling Capel-
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le aan den IJssel, de Gemeente-
werf aan de Groenedijk, de
Heemtuin, de KNNV afd. IJssel
en Lek, Stichting Natuurvrien-
den Capelle aan den IJssel e.o.
en de Volkstuinvereniging Nut
& Genoegen. Maar ook de or-
ganisaties die jaarlijks van de
partij zijn zoals stichting Beij-

erinckgemaal, het Van Cap-
pellenhuis en de Hoeksteen
hadden een groen tintje aan
hun activiteiten gegeven.
Verder deden mee de Dorps-
kerk, de Kunstmarkt, buurt-
vereniging Oude Plaats, de
Rozenburcht en Scout Cen-
trum Rotterdam. 
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Een speciaal ontwikkelde fietsroute van ca. 19 km door het groen van Capelle
leidde tevens langs de diverse OMD-activiteiten. Op 8 september zijn heel wat
Capellenaren op de fiets gestapt en ze gaven na de tijd aan genoten te hebben
van alles wat ze onderweg tegen kwamen. De route is uiteraard het hele jaar
door te rijden en dank zij de uitgebreide toelichting valt ook dan nog heel wat
te zien en ontdekken. De fietsroute is ook nu nog gratis af te halen bij het His-
torisch Museum aan de Bermweg.   
Speciaal voor de kinderen was bij het Dief- en Duifhuisje een tent geplaatst
waar het verhaal ‘Mijn over- over opa was een dief…..’ werd verteld. Dit sloeg
zeer aan en daarom heeft de HVC-werkgroep Educatie het nu, via de Cultuur-
wijzer, opgenomen in haar aanbod aan het primair onderwijs. Ook is weer mee-
gedaan aan OMD-Klassendag. Vier groepen uit het primair onderwijs hebben
de dagen voorafgaand aan Open Monumentendag de Dorpskerk bezocht.  

Open Monumentendag werd geopend door wethouder Jouke van Winden. Plek
van handeling was het pleintje bij het Dief- en Duifhuisje waar muziekvereni-
ging EMM het geheel feestelijk opluisterde met o.a. een groen-medley, waarbij
de omstanders konden meezingen. Wat ook gebeurde.

De wethouder werd vervolgens uitgenodigd om als eerste kennis te nemen van
het HVC-idee om de contouren van het Slot weer zichtbaar te maken. Later die
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dag werd het idee ook voorgelegd aan bezoekers van het Dief- en Duifhuisje en
het Slotpark. Uit de honderd reacties bleek dat het idee duidelijk aansloeg. Die
varieerden van ‘Doen!!’ en ‘Fantastisch plan’ tot ‘Is van historische waarde’. 
Binnenkort zal ‘Het Idee’ officieel worden aangeboden aan het college van
B&W in Capelle.

Mede dank zij het mooie weer en de inzet van een heleboel vrijwilligers is
Open Monumentendag ook dit jaar weer voorspoedig en geanimeerd verlopen.
Zoals altijd trokken ‘de klassiekers’ Dorpskerk (300), Van Cappellenhuis (400),
Dief- en Duifhuisje (225) en het Beijerinckgemaal (180) de meeste bezoekers.
Maar ook de organisaties met minder bezoekers spraken allemaal van een zeer
geslaagde dag!
Zoals gebruikelijk werden alle ervaringen, na afloop, met elkaar uitgewisseld
bij de zeer gezellige na-borrel in het Historisch Museum in het Beijerinckge-
maal. 

Men had al weer zin in Open Monumentendag 2013. Dan is het thema Macht
en Pracht. 

Anneke van den Bremen
Coördinator OMD Capelle 
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HVC VRIJWILLIGERS OP STAP

Traditioneel nodigt het HVC bestuur de vrijwilligers van de diverse
werkgroepen eenmaal per jaar uit om een ‘cultureel’ dagje op stap te
gaan. Dit jaar was de bestemming Leiden.

Een volle touringcar vertrok vanaf het Gemeentehuis in een zonnetje naar de
Sleutelstad om onderweg in een steeds dreigender wordende lucht terecht te
komen. De echte wolkbreuk was net vóór onze aankomst in Leiden gevallen
Voor de deur van het etablissement waar koffie werd gedronken lag een enor-
me waterplas die het bereiken van de ingang zwaar bemoeilijkte. Uiteindelijk
kwam ieder binnen en werd welkom geheten door een aantal stadsgidsen.

Naar later bleek werd de stadswandeling terecht uitgesteld tot de middag en be-
zocht de groep eerst het prachtige museum De Lakenhal. Absoluut een museum
om nog eens naar terug te gaan om de hele collectie te bekijken. Nu werden wij
langs de vele hoogtepunten geleid.

Met trots lazen wij op een paneel hoe Capelle aan den IJssel de Leidenaren had
geholpen in hun strijd tegen de Spanjaarden. Voor degenen die deze geschiede-
nisles misten op school heel in het kort: in september 1574 staken de Geuzen
de dijken door bij Capelle aan den IJssel en Rotterdam om het polderland te la-
ten overstromen. Een stormwind joeg het water via Zoetermeer op naar Leiden,
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waarop de Spanjaarden Leiden ont-
vluchtten: Leidens Ontzet. Volgens de
overlevering vond een weesjongen
een ketel met hutspot in het verlaten
legerkamp. De Geuzen kwamen de
stad binnen over de Vliet met aan
boord haring en wittebrood.

Na de lunch voerde de stadswandeling
ons langs de vele historische hoogte-
punten van deze prachtige stad: de
Burcht, de hofjes (in één ervan woont
de dochter van een HVC vrijwilliger,
vernamen wij red.) , de oude binnen-
stad met grachten, de monumentale
gebouwen en de oudste Universiteit
van het land. Ook bij het laatste ge-

bouw kregen wij nutti-
ge informatie: rond
1650 vond de hoogle-
raar in de geneeskun-
de, Franciscus Sylvius,
er jenever (als medi-
cijn) uit.

Een afsluitend drankje
ging vooraf aan de te-
rugrit naar Capelle na
een door de deelne-
mers als geslaagd,
leerzaam en vooral
plezierig ervaren dag. 

De dank gaat uit naar
ieder die op enigerlei
wijze haar of zijn aan-
deel in deze vrijwilli-
gersdag heeft geleverd.
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DE VEREN VAN CAPELLE

In de ‘IJssel en Lekstreek’ van 10 oktober 2012 werd de komst van een
voet-fietsveer tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel aangekondigd. De
opstapplaats aan Capelse zijde wordt de Gemeentewerf en aan de andere
kant van de rivier waarschijnlijk een punt op de IJsseldijk. Begin 2014
zal dit veer in de vaart komen, aldus de verantwoordelijke wethouders en
de Stadsregio. Of dat inderdaad het geval zal zijn is nog de vraag, gezien
de oppositie tegen de plannen die inmiddels de kop heeft opgestoken.

Het recht van overzetten
Tot 1958, met de komst van de Algerabrug was het alleen met een veer moge-
lijk de rivier over te steken. De geschiedenis van de Capelse veren gaat dan ook
enkele eeuwen terug. In archiefstukken van de Heerlijkheid Capelle uit 1611
worden al veerrechten genoemd. 
De Heer van de stad of het dorp had destijds het recht om over te zetten vanuit
zijn Heerlijkheid, maar niet verder dan tot het midden van de rivier. Aan zijn
overbuurman kwam hetzelfde recht toe. Omdat ‘overladen’ midden op de rivier
vaak niet van gevaar was ontbloot werd het recht op het halve veer al snel het
recht van afvaart.
De Heer of Vrouwe van Capelle was dus eigenaar van de veren, waarvan er in
de 17e eeuw twee geweest moeten zijn: het kleine veer vanaf een steiger aan de
Dorpsstraat naar Krimpen en het nieuwe veer van Keeten (nu Capelle-West)
naar Krimpen.
De bediening van het veer gebeurde over het algemeen door pachters, die - niet
onhandig- gewoonlijk ook herbergier waren in het veerhuis.
In 1666 kocht de stad Gouda de Ambachtsheerlijkheid Capelle, inclusief de ve-
ren. Het kleine veer kreeg in 1681 een nieuwe eigenaar in Dirk Groenhout, die
het veer op zijn beurt verpachtte aan Hendrik Leendertse Verstraaten. Over het
wel en wee van de veren in de 18e en 19e eeuw is verder weinig of niets be-
kend.

Het kleine veer
In het begin van de 20e eeuw was de eigenaresse van het kleine veer Jonk-
vrouw W.B.M. Santheuvel, echtgenote van H.B. de Roo van Capelle. Pachter
was C. de Vries. Zijn zoon Piet volgde hem op en bouwde een woonhuis met
gelagkamer op het Dorp. 
In 1918 werd tegenover de steiger van het voetveer met de bouw van dit ‘veer-
huis’ begonnen. Later werd ook het café tot woonhuis verbouwd en in 1987
kregen beide panden aan de Dorpsstraat de huidige nummering 199 en 201.

Er werd in de jaren ’20 met 2 roeiboten gevaren. Later werd een stoomboot
aangeschaft. De veerman stond dag en nacht paraat. Als er ’s nachts mensen
naar de overkant wilden, belden ze gewoon aan en moest hij zijn bed uit.
Wanneer de rivier dichtvroor werden er planken over het ijs gelegd. De mensen
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liepen dan, tegen speciaal tarief, naar de overkant van de rivier.

Ook na het gereedkomen van de Algerabrug bleef het veer van Piet de Vries
doorvaren, tot de dood van de veerman in 1964.

Het nieuwe veer
Zoals eerder verteld, bestond dit veer tussen Keeten en de Stormpolder al toen
de stad Gouda in 1666 de Ambachtsheerlijkheid Capelle kocht.
In 1848 besloot de Goudse raad tot openbare verkoping van het veer. De aan de
Krimpense pachter Jacobus Moret berekende pachtsom bedroeg dat jaar 380
gulden.
Dirk Kley, burgemeester van Capelle kocht het veer terug voor de som van
6100 gulden.
In 1852 was Jan Noorlander eigenaar van het veer en veerman. Ook in zijn bij
Gedeputeerde Staten gedeponeerde reglement was de totale dienstbaarheid van
de veerman opgenomen:
‘De veerman zal ook des nachts in die uren, op welke hij zich ter ruste zal mo-
gen begeven, bij voorkomende gelegenheden zyne hulp aan niemand mogen
ontzeggen, tegen betaling van het dubbel veergeld, volgens het bestaande ta-
rief’
Er komt een nieuwe eigenaar in 1883, Gerrit van der Ruit (1860-1925).
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Veerman Kees de Vries op de Hollandsche IJssel met roeiboot.



Jan, Wouter en Wichert van der Ruit volgen hun vader op in 1925.De eerste ja-
ren werden de passagiers met de roeiboot overgevaren, maar al snel werd een
met handkracht voortgetrokken pontje in gebruik genomen. Het gebruik van
een kabel was in die tijd nog mogelijk omdat het scheepvaartverkeer nog niet
zo intensief was, maar vooral omdat de houten schepen met hun geringe diep-
gang weinig last hadden van het touw dat enkele tientallen centimeters diep in
het water lag. Ze voeren er gewoon over heen.

In de jaren ’20 nam het vrachtverkeer zo snel toe dat in 1923 een motorbootje
werd gekocht om het pont te slepen. Vuyk bouwde in 1925 voor Van de Ruit
een nieuwe pont voor de somma van 11.000 gulden. Dat was nog niets verge-
leken met de laatste pont waarvoor ruim een ton werd neergeteld.

‘Het was hard werken’, stelt de in 1950 als veerman begonnen Neo van de
Ruit, in een interview met de HVC,’ De tarieven werden in Den Haag vastge-
steld. Mijn grootvader verdiende goed aan het veer, maar als je nagaat dat wij
een personenauto met chauffeur moesten overzetten voor 24 cent, terwijl de
laatste pont ruim een ton kostte, dan begrijp je wel dat er niet veel mee ver-
diend werd.’

Niettemin werd het drukker en drukker op het veer en werd er ook ’s nacht re-

HVC Nieuwsbrief winter 2012 pagina 102

Veerstoep van het veer Van der Ruit (Capelse zijde) met het veerhuis en café Oudenaarden.



gelmatig gevaren. Er was sprake van 500 tot 1000 auto’s per dag. Feit is dat er
zich op den duur files vormden op de Lekdijk in Krimpen aan den IJssel en de
Nijverheidsstraat in Capelle. In 1949 en 1950 hadden de gebroeders van de
Ruit ideeën om het veer te splitsen in een voetgangers- en fietsersveer en een
voor automobilisten. Dat dit niet is doorgegaan kwam doordat na de waters -
noodramp van 1953 tot de bouw van een vaste oeververbinding werd besloten.

Ook Van de Ruit ging aan het werk wanneer de IJssel ’s winters dichtvroor. In
de jaren dat het scheepvaartverkeer nog niet zo intensief was en het water nog
niet verontreinigd kon dat gebeuren. Wanneer het ijs sterk genoeg was, werd
dat aan het gemeentehuis gemeld en werden planken over het ijs gelegd en ver-
lichting aangesloten. Dan mocht ook het normale overzettarief worden bere-
kend.

De familie heeft de veerdienst 75 jaar onafgebroken in bezit gehad tot op 22
oktober 1958 de Algerabrug officieel werd geopend en de veerdienst opgehe-
ven.
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DE BLOM GEVONDEN!

In de HVC-Nieuwbrief nummer 3 van 2012 (blz. 76) schreef ik over de
onfortuinlijke stapelloop van het S.S. Tjibadak zaterdag 22 september
1928. Indirect als gevolg van de het aflopen van het schip raakte een man
met de naam Blom onder een personenauto. 

Eerder (HVC-Nieuwsbrief, nr. 4 van 2004, blz. 88) werd verondersteld dat het
hier om Teunis Blom ging en dat deze toen was omgekomen. Een lezing die
werd bestreden door Teun Blom uit Klaaswaal, die stelde dat zijn naamgenoot
pas vele jaren later het leven liet. En hij had gelijk! Onderzoek wees uit dat de
genoemde Teunis - een zoon van Teunis Blom en Anna Christina Treffers en
geboren 21 juni 1922 te Rotterdam - op 24 juni 1935, 13 jaar oud, was verdron-
ken bij het zwemmen in de Nieuwe Maas bij Kralingseveer. Welke Blom dan
wel slachtoffer werd, was daarna een nieuwe vraag. Zoals vermeld in de vori-
ge Nieuwsbrief zaaiden kranten de dag na het ongeval verwarring door ver-
schillende leeftijden en voorletters van de pechvogel te noemen. Wel werd uit
de verslagen in ieder geval duidelijk dat de Capellenaar op de bewuste dag niet
was omgekomen, maar zware inwendige kneuzingen en een dubbele beenbreuk
had opgelopen en naar het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam was vervoerd. 
Omdat ook de archieven van politie en ziekenhuis geen uitsluitsel boden riep ik
aan het einde van het Tjibadak-verhaal in de Nieuwsbrief de hulp van de lezers
in. Er kwam echter geen enkele reactie.  Dezelfde vraag legde ik daarna voor
aan de lezers van De Oud Rotterdammer (jrg.8, nr.20, 2 okt.2012, blz.17). Dat
leverde binnen een week 19 reacties op, waarvan er twee naar de oplossing
leidden. Het was de familie M.H. Blom uit Capelle Schenkel die meldde dat
het om de overgrootvader van de heer des huizes ging: Dirk Blom. Ten tijde
van het ongeval 88 jaar oud en toevalligerwijs, zo bleek, ook de overgrootva-
der van Teun Blom uit Klaaswaal en de grootvader van de in 1935 verdronken
Teunis.
Verder onderzoek leerde dat de gezochte en gevonden Dirk Blom op maandag
17 februari 1840 te Moordrecht is geboren als zoon van Dirk Blom en Corne-
lia de Jong. Dirk is overleden op dinsdag 12 februari 1929 aan de Schoutens-
buurt 11 in Capelle aan den IJssel, bijna vijf maanden na het ongeval en op vijf
dagen na 89 jaar oud. Dirk trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag18 juni 1861 in
Nieuwerkerk aan den IJssel met Aaltje Kalkman, 21 jaar oud. Aaltje is geboren
op woensdag 4 juli 1838 in Ouderkerk aan den IJssel als dochter van Arie
Kalkman en Adriana Kreuk. Aaltje is overleden op donderdag 8 november
1920 in Capelle aan den IJssel, 82 jaar oud. Het echtpaar Blom-Kalkman ves-
tigde zich (komende van Gouderak) op 27 september 1881 in Capelle aan den
IJssel, waar Dirk aan de slag ging als arbeider en ‘karreman’ op vermoedelijk
de steenplaats van Cees den Boer (Cornelis Marius, 1830-1908). Later verdien-
de hij de kost als ‘scheepsbouwverver’, het ligt voor de hand dat dit op een Ca-
pelse scheepswerf is geweest maar kan net zo goed in Krimpen aan den IJssel
zijn geweest.                                                                                Paul Weyling
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CAPELLE IN ‘GROOT-ROTTERDAM’

‘Groot-Rotterdam’ was een bekend blad. ‘Geïllustreerd Weekblad voor
Zuid-Holland en Zeeland’ was de geruststellende ondertitel. Het werd
ook niet in Rotterdam uitgegeven, maar in Haarlem. Hoe dat zat? In
1906 werd in Haarlem de uitgeverij en drukkerij De Spaarnestad opge-
richt. Doel van de oprichters was de emancipatie van de katholieken. 

De Spaarnestad begon met de uitgave van een plaatselijke krant, maar al snel
richtte het bedrijf zich op de uitgave van tijdschriften. In 1910 werd de uit 1867
daterende Katholieke Illustratie overgenomen. Tevens begon De Spaarnestad
met de uitgave van geïllustreerde weekbladen die zich op een bepaalde streek
richtten, zoals de Stad Amsterdam (1921) en Groot-Rotterdam (1923). Het ka-
tholieke element trad in deze tijdschriften niet op de voorgrond, zodat ze ver
buiten de zuil gelezen werden. Oude Capellenaren weten nog wie Groot-Rot-
terdam bezorgde. Het was Dirk Dekker uit de Dorpsstraat, ook de bezorger van
het Rotterdamsch Nieuwsblad. (Herman Stolk schreef het in 2007 nog in de
HVC-nieuwsbrief op.)

Groot-Rotterdam (los nummer 15 cent) plaatste op 30 september 1927 van de
Capelse dorpskerk een plaatje om van te genieten. Tegen 1930 volgden ‘Uit-
stapjes uit Onzen Omtrek’. Op 20 september 1929 waren Ouderkerk en Capel-
le aan den IJssel samen aan de beurt. Van de vijf foto’s op de pagina waren er

twee van Capelle. Op de ene
is een echtpaar hun straatje
aan het schoonvegen, zoals
anno 2012 nog slechts figuur-
lijk gebeurt, met name door
politici. Het onderschrift was
‘Voorbereidingen voor den
Zondag in Capelle’’ en de
foto zal dus van een zaterdag-
middag zijn. Reageren mag:
misschien kent iemand de
mensen, want de plek is
moeilijk herkenbaar. 

Dat laatste geldt niet voor een
andere hierbij overgenomen
prachtfoto, ook nog manke-
rend in de Capelse beeldbank:
‘Een aardig kijkje op de
Schenkel te Capelle aan den
IJssel, een der hoofdwegen
van het dorp.’’ Dat laatste was
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te zien: bestraat,
met trottoirs met
zelfs rioolputten!
De foto is geno-
men in de rich-
ting van het Ka-
naal, waar deze
weg al anno 1920
formeel naar ging
heten. Zie de ijze-
ren Schinkelbrug,
een ophaalbrug
nog. Links was
onder andere de
door Zeeg de Vo-
gel van zijn
schoonvader overgenomen kruidenierswinkel, waarin later Krijn den Boer een
sigarenzaakje had. 

Oude nummers van Groot-Rotterdam zijn zowel ingebonden als los antiqua-
risch te koop. In 1983 is een selectie met oude Rotterdamse foto’s eruit her-
drukt. Oude nummers zijn ook geliefd om (lucratiever) stuk te knippen en als
pagina’s of foto’s los op beurzen te verkopen. Ook Capelse knipsels worden
herhaaldelijk aangeboden, al dan niet voorzien van een bijgeschreven verschij-

ningsdatum. Ze zijn
toch maar een paar
euro en aardig voor
verzamelaars. Min-
stens het Gemeentear-
chief Rotterdam en de
Koninklijke Biblio-
theek in Den Haag
hebben alle jaargangen
van 1923 tot begin
1935. Er blijven er dus
genoeg onverknipt be-
waard.

Adri den Boer
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GELD TROUWT MET GELD

Vooral in het verleden werden huwelijkspartners meestal in de omgeving
en binnen de beroepsgroep gevonden: een boer trouwde een boerin wier
familie te goeder naam en faam bekend stond, een schipper een schip-
persdochter en ook binnen de middenstand vond men daar vaak een
‘goede partij’. In de lagere klasse speelde hetzelfde: een arbeider vond
zijn arbeidster en vermenging van klassen vond zelden plaats. 

Verwekte een zgn. ‘hooggeplaatste’ een buitenechtelijk kind bij een onderge-
schikte dan werd de moeder vaak afgekocht zonder dat het kind werd verhe-
ven. 

Natuurlijk speelden de sociale kringen bij de partnerkeuze een overwegende
rol, maar waar er van bezit sprake was mogen andere motieven niet worden on-
derschat. Het is een bekend gezegde, geld trouwt met geld. Men wilde bezit
binnen de familie houden. 

Mijn vrouw en ik waren van 1986 tot 2004 in het bezit van een woning die in
1792 blijkt te zijn gebouwd en enkele generaties eigendom is geweest van een
Van Cappellen, in Capelle een zeer bekende familie van landeigenaren, boeren,
veehandelaren en steenfabrikanten. Bij het transport van ons huis kwamen wij
in het bezit van een tweetal testamenten van de laatste bewoner Van Cappellen:
Ariaantje, dochter van Dirk van Cappellen en Bregje Adriana van Cappellen. 

Ariaantje (1853-1929), vrijgezel, bepaalde dat na haar dood haar onroerende
goederen (ons huis, ruim 23 ha. landerijen en een boerderij aan de ’s Graven-
weg 103) zouden toekomen aan haar neef Adrianus Willem (‘Wim’) van Cap-
pellen, landbouwer te Ouderkerk a/d IJssel. Deze op zijn beurt diende in totaal
30.000 gulden over te dragen aan de zeven overige erfgenamen. Bovendien
kreeg hij de verplichting aan Ariaantjes huishoudster Johanna Tieleman tot
haar dood een levenslange lijfrente uit te keren. Deze kreeg daarvoor ƒ 1,00 per
dag.

Hiermede handelde Ariaantje volledig in de geest van haar ouders, die als el-
kaars neef en nicht door hun huwelijk ook het familiebezit bijeen hadden ge-
houden. Ariaantje had in 1904 onder meer vastgelegd .... dat aangezien de daa-
rin begrepen onroerende goederen voor het meerendeel afkomstig zyn van hare
grootouders, wylen de echtelieden Adrianus van Cappellen en Ariaantje Verha-
gen, het hare begeerte is, dat die onroerende goederen zoolang mogelyk in ei-
gendom zullen verblyven aan een der afstammelingen van genoemde echtelie-
den, en om die wensch uit te drukken, dat die onroerende goederen door den le-
gataris Adrianus Willem van Cappellen niet zullen worden verkocht of
vervreemd, maar dat door hem daarentegen zoo mogelyk zal worden gezorgd,
dat die onroerende goederen van hem op een zyner afstammelingen, of by ont-
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stentenis van deze, op een der andere afstammelingen van de echtelieden Adri-
anus van Cappellen en Ariaantje Verhagen in eigendom overgaan. Ariaantje’s
vader Dirk had o.m. het huis in april 1849 van zijn ouders geërfd en in mei
1849 een hypotheek van 9.000 gulden gevestigd op een aantal van zijn bezittin-
gen, ongetwijfeld noodzakelijk om zijn vier nog levende broers te kunnen uit-
kopen.

Dat vader en moeder beide een Van Cappellen waren intrigeerde, waarop we in
de stamboom van die familie zochten of deze combinatie vaker voor kwam. De
eerste huwelijken tussen familieleden met de naam Van Cappellen vormden in
de 8e generatie Witte (1772-1835) en Neeltje (1780-1862), kinderen van de
broers Witte en Arij en daarmee dus volle neef en nicht.

In de 9e generatie treffen we maar liefst vijf gezinnen aan:
- Dirk (1813-1876) en Bregje Adriana (1820-1892). 
- Witte 1818-<1881) en Maria (1818-1866).
Witte en Dirk waren broers.

- Eeuwout (Hoogendijk) v.C. (1824-1899) en Arijaantje (1836-1894).
Eeuwout was een broer van Bregje Adriana (x Dirk).

- Adrianus (1817-1890) en Ariaantje (1821-1865).
- Dirk Pieter (1829-1915) en Neeltje Petronella (1825-1913).
Dirk Pieter was een broer van Adrianus.
Maria (x Witte), Ariaantje (x Adrianus) en Neeltje Petronella (x Dirk Pie-
ter) waren zusters.

De Van Cappellens huwden ook wel met andere dorpsgenoten ‘van hun stand’,
zoals de familie Hoogendijk, landeigenaren, scheepsbouwers en steenbakkers.
Daarnaast is er van de familie een vrij grote tak handwerkslieden ontstaan van
b.v. ijzerwerkers of scheepstimmerlieden, die weer problemen kenden van an-
dere aard.

Wat is er honderd jaren later van de 19e-eeuwse bedoelingen om geld en goe-
deren bij elkaar te houden terechtgekomen?
- Ons voormalige huis werd tot 1949 door A.W. van Cappellen verhuurd,
toen het werd verkocht aan T.T.P. Booij, radiotechniker van beroep en ge-
huwd met een Ariaantje van Cappellen; als dochter van steenbakker Wil-
lem van Cappellen wel weer ‘familie van’. Theo Booij verhuurde het huis
tot het in 1955 aan een niet-familielid werd verkocht.

- De gronden van de aan de ’s-Gravenweg en Dorpsstraat gelegen boerderij-
en werden allengs verkocht aan de gemeente om de noodzakelijke uitbrei-
ding van het aantal woningen binnen Capelle a/d IJssel gestalte te geven,
waarna de opgebrachte gelden onder de erven werden verdeeld.

- De eigendommen van Adrianus en Ariaantje, aangevuld met een deel van
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de erfenis van Adrianus’ kinderloze broer Pieter, kwam in 1890 toe aan
hun enige dochter Anna Maria van Cappellen, die in 1891 huwde met Jo-
hannes Nolen. Nadat zij in 1893 resp. 1895 waren overleden kwamen de
bezittingen in de opgerichte Van Cappellen Stichting, die het gebouw liet
bouwen dat vandaag als het Van Cappellenhuis bekend staat. De stichting
heeft geen directe bemoeienis meer met het gebouw, maar beheert nog
steeds fondsen waaruit goede doelen worden ondersteund.

Ger Mulder
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Meisjes van de voortgezette school onder leiding van mej. Boelman. Staande tweede van
links: Ariaantje van Cappellen (1864-1949). Zij huwde met Arie Adrianus van Walsum en
was de moeder van o.a. Mr. G.E. van Walsum, van 1952-1965 burgemeester van Rotter-

dam. Datering:1878-1880



HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (2)

Groepsfoto’s zijn van een meer dan bijzondere waarde voor de toekomst.
Dit omdat zo’n portret van meerdere mensen - die samen vanwege een
bijzondere prestatie, mijlpaal of gelegenheid vereeuwigd wilden worden -
helpt bij het herinneren als het gaat om: ‘Wie was wie’, ‘Wie was waar’ 
en ‘Waarbij en wanneer’.

De hierbij geplaatste groepsfoto riep bij mij direct herinneringen op aan de tijd
dat ik als meereizend supporter van de Capelse brandweer overal in Nederland
brandweerwedstrijden bezocht. Wedstrijden waar ik later, zowel in vrijwillige-
als beroepsdienst, met veel genoegen en wisselend resultaat ook aan heb deel-
genomen. 
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De kampioenen. 
Bovenste rij v.l.n.r.: brandwacht Cor Kok (Cornelis, 1926, bakker), Theüs Engelvaart

(Mattheüs Johannes, 1928-2006, wagenbouwer en rijwielhandelaar), bevelvoerder brand-
meester Jan van Rijs (Johannes, 1920- 2003, schoenmaker), Huig Boon (1916-1979, tuin-

der) en brandwacht Jan Hoogendoorn (J.B.). 
Zittend v.l.n.r.: brandwacht Cor Buijs (Cornelis Adrianus, 1928-2008, timmerman,),

brandwacht Gijs Twigt (Gijsbert, 1930-2012, brandstoffenhandelaar), brandwacht C. Kor-
tenoeven (Cornelis, 1920-1996, chauffeur) en chauffeur-pompbediener Krijn Kok (1927-
2010, chauffeur,). Niet op de foto algemeen reserve: onderbrandmeester Siem van Loon

(Simon Gijsbert, 1913-1991, tuinder)



De mannen die op deze foto zo vrolijk en met gepaste trots poseren zijn de vrij-
willigers van de brandweerploeg van ‘De Polder’. De reden dat ze door foto-
graaf Piet Damsteegt (Pieter, 1916-1990) op de gevoelige plaat werden vastge-
legd, was dat de ploeg op zaterdag 23 juni 1956 in Alphen aan de Rijn de eer-
ste prijs in de wacht sleepte. Een niet geringe prestatie, die ook nog eens goed
was voor de titel ‘Kampioen van Zuid-Holland’ en deelname aan de strijd om
het kampioenschap van Nederland. 

De brandweer van ‘De Polder’ liet maar liefst 45 brandweerploegen achter
zich, waarvan 28 vrijwillige brandweerkorpsen, 16 bedrijfsbrandweren en een
groep van de Bescherming Bevolking (BB). Met 818 punten finishte men ruim
vóór het korps van Voorburg dat het met 48 punten minder moest doen. Het
was de Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, Mr. Jan
Klaasesz (1907-1997), die aan bevelvoerder Jan van Rijs (Johannes, 1920-
2003) een fraaie beker en wisselprijs uitreikte. Dit onder het uitspreken van de
woorden: ‘Zelfs een leek kon zien dat de ploeg Capelle-Polder het heel goed
deed. In de recordtijd van 7.16 minuten was de brand geblust, het kind gered
en het blusmateriaal weer ingepakt’. Vervolgens liet Klaasesz de met zijn
brandweerploeg meegereisde burgemeester Van Dijk (Jacob, 1911-1999) weten
‘dat hij deze zomer met een gerust hart naar Capelle durfde te komen om het
nieuwe Rusthuis te openen’ (bedoeld werd De Rozenburcht, opening 2 juli
1956). 

Na het in ontvangst nemen van felicitaties van de concurrentie en de meege-
reisde supporters - gevolgd door ‘een rondje’ van de burgemeester in een plaat-
selijk etablissement - werd in feestelijke stemming en de wetenschap tot de 11
beste Nederlandse brandweerkorpsen van dat moment te behoren, naar Capel-
le vertrokken.

Paul Weyling

Kijk voor meer groepsfoto’s op www. capelleinbeeld.nl, een gezamenlijk project
van de Historische Vereniging- en de Gemeente Capelle aan den IJssel, welke
op 29 oktober 2011 officieel van start ging. Inmiddels staan er bijna 5400 his-
torische foto’s uit de collecties van de HVC, de gemeente en particulieren on-
line, die over de gehele wereld kunnen worden bekeken.
.
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Deze lepel werd in 1973 door
de (toen) 15-jarige Margreet
S. gevonden langs de Klaas
Klinkertkade, onderaan de
Groenedijk en kwam enkele
jaren geleden in het bezit
van de HVC.

Na wat gissingen en speurwerk
via internet kwam op 22 sep-
tember jl. de kans om er wat
meer over te weten te komen

toen in de Scholver een miniversie van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ werd gehou-
den.

Het gaat om een tinnen lepel, gedateerd ca. midden 16e-begin 17e eeuw. Bij de
aanzet van de steel is een tinmerk te zien in de vorm van een gekroonde roos –
de zgn. tinroos of Tudorroos met links ervan de letter E ( kan ook F of P zijn)
en rechts de letter D.

Dit kan een eigendomsmerk zijn, de letter rechts kan echter ook duiden op de
plaats van herkomst. In de kroon zouden initialen van de gieter moeten staan
(niet te zien door de erosie).
De waarde van de lepel is vrijwel nihil, omdat het een eenvoudige gebruiksle-
pel is waar er veel van zijn gemaakt. Bovendien is de lepel sterk geërodeerd en
is de steel krom. Niettemin of juist daardoor is het een mooie aanwinst voor de
HVC.
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?
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DE CAPELSE GLASFABRIEKEN  (2)

Eind 19e eeuw kende Capelle aan den IJssel twee glasfabrieken, die van
Mijnlieff (1861 – 1898) en een van Gompertz. (1861 – 1924). Beiden pro-
duceerden voornamelijk verpakkingsglas voor de Schiedamse jeneverin-
dustrie. Zij boden naast vooral uit Duitsland afkomstige glasblazers op
contractbasis ook werk aan lokale arbeidskrachten. Over hun werkzaam-
heden en werkomstandigheden vertelt dit tweede deel van het artikel
over de Capelse glasindustrie.

In de glasblazerijen golden in die dagen zeer lange werktijden, in de regel werd
60 tot 65 uur per week gewerkt. Dit gold ook voor kinderen
Een gemiddelde glasfabriek (met een productie van 2 miljoen flessen per jaar)
verschafte werk aan zo’n 80 mensen.

De hulpkrachten van de glasblazers werden stellers en aanvangers genoemd.
Het was een zwaar vak, steeds onder hoge temperaturen, weinig afwisselend
routinewerk, erg jagerig en zéér inspannend. De mensen stonden rondom de
laaiende ovens (1400 graden C.) waar het gesmolten glas als een vloeibare
massa onderin lag. Daar draaiden ze telkens een stukje uit op de blaaspijp en
rolden dat tot een bolletje. Dan bliezen ze er het eerste volume van, brachten
dit in een metalen vorm en bliezen het met volle longen uit.

Vervolgens werd het gloeiende glas, dat dan al de vorm van een fles had, van
de pijp losgemaakt, een mondstuk om de hals gelegd en dan naar de koeloven
gebracht.



Dat wegbrengen deden zwermen van jongens, in standaardjes op lange stok-
ken. De handigste werden aanvangers, zij haalden het stukje uit de oven. De
stellers gaven er de eerste vorm aan en de glasblazer maakte het af.

Aanvangers (een jaar of 16) verdienden ongeveer acht gulden in de week, een
steller van 16 tot 20 jaar oud, ’n gulden of twintig; de glasblazers 28 tot 40 gul-
den in de week.
Vergeleken met andere industrieën verdienden de echte vakmensen niet slecht.
Alles was stukwerk dat door ploegjes van 4 mensen werd geproduceerd. Al
naar gelang handigheid en grootte van de fles maakte een ploeg tussen  de 650
en 1200 stuks in een dag of een nacht. Dan ging de productie op wagens met
paarden naar de distilleerderijen toe.

De omstandigheden waarin de arbeiders in de glasfabriek moesten werken, liet
zijn sporen na in de mensen. Glasblazers stonden als gevolg daarvan over het
algemeen niet in erg hoog aanzien: ‘Al is het nu ook weer niet zoo bar als bij
de stoelenmatters gesteld ‘, vergoelijkte een glasfabrikant. ‘Maar er komt
schrikkelijk veel drankmisbruik onder hen voor – hun moreel laat vaak te wen-
schen. ’t Is over ’t algemeen een bruut, gedegenereerd slag van menschen..met
weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn bijvoorbeeld genoodzaakt er
voortdurend een leger, tot 10 procent van ons personeel, aan reserveglasblazers
op na te houden, waarmee wij nog niet eens de gaten kunnen stoppen van de
werklieden, die zonder waarschuwing wegblijven, omdat ze dronken zijn, geen
zin hebben of zich niet lekker gevoelen’.

In tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen zijn glasblazers er nooit toe ge-
komen om zich landelijk te organiseren. Een van de oorzaken kan zijn dat zij
meestal werkten in fabriekjes met één eigenaar. Glasblazerijen waren verspreid
over verschillende gemeenten. Wanneer er een nieuwe glashut bijkwam gingen
de glasblazers regelmatig van de ene fabriek naar de andere. De lonen die de
verschillende fabrikanten betaalden waren ongeveer dezelfde, maar het in het
vooruitzicht gestelde ‘handgeld’ lokte menige blazer naar de nieuwe fabriek.
De politieke beroeringen in de tweede helft van de 19e eeuw en werkstakingen
hier en in aangrenzende landen lieten de glasblazers ogenschijnlijk onberoerd.
Langzaam kwam hierin verandering. Jongeren werden beïnvloed door persbe-
richten waarin de toestand van arbeiders werd besproken; het Duitse vakblad
‘Der Fachgenosse’ werd hen toegezonden en wat voor hen belangrijk was werd
onder schafttijd besproken. 

In 1904 kondigde De Nederlandsche Vereniging van Glasfabrikanten een alge-
mene loonsverlaging over de gehele linie aan. Deze werd door de arbeiders niet
aanvaard en zij besloten in staking te gaan. Het was de tijd (1903) dat havenar-
beiders, textielarbeiders en niet te vergeten spoorwegarbeiders tijdelijk uit pro-
test het werk neerlegden.
De aangekondigde verlaging was feitelijk een overrompeling voor de arbei-
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ders. Bij afwezigheid van een bond met een strijdkas werd bij staking bittere
armoede geleden, want de staking duurde enige maanden. Tenslotte kwamen de
partijen
tot wederzijdse overeenstemming.
Toch is men ook later nog in staking gegaan om afschaffing van de nachtarbeid
te bereiken. Dat is niet gelukt en de mechanisatie van de jaren ’20 maakte ver-
volgens het beroep van glasblazer voor de verpakkingindustrie overbodig.

Tenslotte drukken wij hier enkele artikelen uit het Reglement voor den Mees-
terknecht en de Werklieden der Zuid-Hollandsche Glasblazerij (van Albertus
Willem Gompertz) van1 februari 1867 af. Het is duidelijk. De directeur is al-
leenheerser. Voor overtredingen staan soms enorme boetes, voor dronkenschap
bijvoorbeeld. Ook de positie van de meesterknecht is zwak, hij kan ook per-
soonlijk aansprakelijk worden gesteld. Men kan wel stellen dat er geen mid-
denkader is, hoewel de meesterknecht ook optreedt als wat wij tegenwoordig
een bedrijfsleider zouden noemen.

Artikel 1
Het beheer van de Fabriek berust uitsluitend bij den Directeur der Maatschap-
pij. Onder zijn bevelen staat de Meesterknecht, die zich ten allen tijde naar de
voorschriften van den Directeur moet voegen. De werklieden, onder welke be-
naming ook in dienst van de Maatschappij, moeten stiptelijk de bevelen van
den Directeur volgen, of wel de zoodanige die zij van den Meesterknecht, na-
mens de Directeur, zullen ontvangen. De Meesterknecht zal zich tegenover den
Directeur hebben te verantwoorden, voor alle bevelen door hem tegen den wil
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en de voorschriften van den Directeur gegeven, evenals voor alle bevelen wel-
ke door hem buiten weten van den Directeur, tegen de belangen van de Maat-
schappij, ter beoordeling van laatstgenoemde, zouden worden gegeven.

Artikel 5
Indien een der werklieden door dronkenschap verzuim in zijne werkzaamheden
pleegt, of zich in staat van dronkenschap in de fabriek of op de plaats bevindt,
zal hij als boete verbeuren, zoo hij een Blazer, Steller of Stoker is, van fl. 10,-,
ieder ander werkman van fl. 5,- in vijf wekelijksche termijnen van fl. 2,- voor
de eerstgenoemden en van fl. 1,- voor de laatsten, van het verdiende loon in te
houden.

Artikel 6
Indien een blazer in verzuim is, of het behoorlijk getal flesschen van éénen
smeltpot niet oplevert, doordien het gemeng niet naar behoren is gemaakt, of
door eenige andere oorzaak waarvan de schuld aan den Meesterknecht te wij-
ten is, zal deze laatste voor de daaruit voor de Maatschappij ontstane schade
aansprakelijk zijn.

Artikel 10
De Meesterknecht is aansprakelijk voor het Magazijn en voor alle in voorraad
zijnde materialen. Iedere week geeft hij aan den Directeur een geteekend reçu
van de door hem in het Magazijn ingeslagen flesschen; bij elke afladering van
flesschen doet hij aan den Directeur schriftelijk opgaaf van het getal en de
soort van de afgeladene flesschen, zonder aftrek van percenten, benevens van
de gebrokene flesschen. Van al de te kort komende flesschen, zoo in het maga-
zijn, als op iedere afgeladene partij, zal de waarde op den Meesterknecht wor-
den verhaald. Dagelijks geeft de Meesterknecht aan den Directeur eene lijst
van de verbruikte materialen en van het gebruikte gemeng; hij is ook ten op-
zichte van deze goederen voor alle tekorten aansprakelijk.

Artikel 14
De werklieden, die vrije woning genieten, zijn verpligt de aan hen ten gebrui-
ke afgestane woningen, behoorlijk en zinde-lijk te bewonen. De woningen zul-
len wekelijks door eenen door den Directeur aangestelden opzigter worden na-
gezien.

Jos Specht

Bronnen:
Glasblazers en hun werk, Wim Snikkers
Onder de glasblazers, M.J. Brusse
Stakende glasblazers, J. de Pater
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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

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.

Regentenkamer Van Cappellenhuis
Het pand aan de Dorpsstraat 164, herbergt één van de mooiste Regenten -
kamers van Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rond-
leiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
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