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Bij de omslag:
Boerderij aan de ’s Gravenweg 141. Oorspronkelijk hallehuis uit 1682, met in
dwarsrichting aangebouwd woonhuis (villa-achtig). Gepleisterde voorgevel,
zijgevels in ijsselsteen met plint. Schilddak gedekt met oud-hollandse pannen.
Goot met kroonlijst rondom. (foto M. Visser, 1983)
Deze als Hoeve Verkade bekend staande boerderij is weliswaar een gemeentelijk monument maar staat niettemin op de nominatie om gesloopt te worden.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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UITNODIGING LEDENVERGADERING
WOENSDAG 26 MAART 2014

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 maart 2014 in de educatieruimte van het Historisch 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. 27 maart 2013
(zie deze Nieuwsbrief pagina 3)
Jaarverslag 2013
(zie deze Nieuwsbrief pagina 5)
Financieel Verslag 2013
(zie deze Nieuwsbrief pagina 16)
Verslag kascontrolecommissie 2013
en benoeming kascontrolecommissie 2014
Begroting 2015
Bestuursverkiezing
Joost van Leest als secretaris en Anneke van den Bremen als algemeen
bestuurslid treden af en zijn beiden niet herkiesbaar.
De vacature van secretaris is nog niet vervuld. Kandidaten voor deze
bestuursfunctie worden verzocht zich vóór de vergadering te melden
bij de voorzitter.
Speerpunten 2014
Rondvraag
Sluiting
Pauze
Na de pauze geeft het bestuur enkele werkgroepen de gelegenheid nieuwe
ontwikkelingen aan de leden te tonen. Zo zal Educatie een nieuwe DVD
voor het project Waterpas laten zien.
De Beeldbank is begonnen met het plaatsen van filmmateriaal op de website capelleinbeeld.nl en Irja Verweijen heeft een nieuwe PowerPoint presentatie geproduceerd over de ontstaansgeschiedenis van Capelle, die onder andere zal worden gebruikt voor informatie aan nieuwkomers in de gemeente.
Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar na te praten.

Voorzitter
Jos Specht

Secretaris
Joost van Leest
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 27 MAART 2013

Aanwezig waren: 43 leden. Afmelding is ontvangen van de heer en mevrouw Rijkaart van Cappellen, mevrouw J. van Berkel-Otterspeer en de
heren H. van der Pas, E. Geneuglijk, C. Molenaar, P.F. Oudijk en W. Oudijk.

Opening
De voorzitter Jos Specht opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom in de educatieruimte. De agenda wordt conform vastgesteld.
Mededelingen
De berichten van verhindering zijn vermeld in de aanhef .
Notulen Algemene Ledenvergadering 28-02-2012
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en zij worden door de vergadering
goedgekeurd.
Jaarverslag 2012
Jos Specht neemt in het kort het jaarverslag door. Voor wat betreft de Oude Begraafplaats wordt met de gemeente overlegd. Hierover is nog geen overeenstemming.
De beeldbank is in innige samenwerking met de gemeente zeer goed op weg.
Jos Specht verstrekt uitleg over de situatie omtrent het boek ‘Achter de toonbank en langs de weg’.
Suus Boef vraagt hoe het staat met de bereikbaarheid van het archief en cultureel erfgoed van Capelle. Zij verzoekt om haar opmerkingen te verwoorden in
het jaarverslag.
Hierna geeft de vergadering haar goedkeuring aan het jaarverslag.
Financieel jaarverslag 2012
Er worden geen opmerkingen geplaatst en het financiële jaarverslag 2012
wordt aldus goedgekeurd.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole heeft plaatsgevonden. Ineke Tirion-Beijerinck en Adrie Kok
hebben alles gecontroleerd en zij stellen voor om de penningmeester en het bestuur hierbij decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
Benoeming kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2013 wordt benoemd in de personen
Ineke Tirion-Beijerinck en Diana Al met als reserve Frans van Es.
Begroting 2014
De begroting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Bestuursverkiezing
Het nieuwe bestuurslid Eric Steenhouwer wordt voorgesteld als penningmeester. Hij vertelt de vergadering dat hij geboren en getogen is in Capelle aan den
IJssel, getrouwd, 2 kinderen heeft en al heel lang werkzaam is in de financiële
sector. Hij gaat er vol tegen aan. Joost van Leest zal als secretaris nog één jaar
functioneren.
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Speerpunten 2014
Jos Specht geeft aan dat dankzij de inspreekbeurt van Suus Boef en het initiatief van D66 het archiefbeleid van de gemeente binnen het culturele erfgoed
vastgelegd zal worden in een beleidsnota. Gezien de plannen van uitbesteding
van de archiefbewaarplaats heeft de HVC vooral op het punt van toegankelijkheid inmiddels haar wensen/eisen aan de wethouder te kennen gegeven. De
HVC blijft betrokken bij de opstelling van de beleidsnota Archiefbeleid.
De digitalisering van de Van Senuscollectie staat op de agenda, hiervoor dienen
nog sponsors gezocht te worden.
Er is inmiddels een overeenkomst met de heer Voet over de overname van zijn
collectie Capels beeldmateriaal, de zgn. Roovers collectie.
De prestatieafspraak met de gemeente over de invulling van de Open Monumentendag komt voor het voetlicht, daar 2013 het laatste jaar wordt dat Anneke van den Bremen de coördinatie zal dragen. Tevens is Rein Kraaij reeds gestopt. Jos Specht zou het ongelooflijk plezierig vinden als nu iemand op zou
staan die de coördinatie op zich neemt of iemand zou weten die dit wil doen.
Op de brief voor wat betreft het verzorgen van lezingen onder de paraplu van
de HVC, die aangeboden worden op onze website, is heel weinig reactie gekomen.
Jos Specht licht zijn gedachten toe over hoe de informatie die de HVC in de
loop van de jaren heeft verzameld in een zgn. digitale ladekast op onderwerp
gearchiveerd en toegankelijk gemaakt zou kunnen worden.
.
Rondvraag
Annelies van Es brengt naar voren dat meer informatie voor de vrijwilligers
over het reilen en zeilen van de HVC wenselijk zou zijn. Tevens stelt zij voor
om een afgescheiden gedeelte op de HVC website te maken waarop alle belangrijke informatie ter beschikking komt voor de vrijwilligers. Verder vindt zij
dat er een digitale nieuwsbrief (maandelijks) voor de vrijwilligers dient te verschijnen.
Hans Bolkestein vraagt naar aanleiding van het overlijden van Seno Elhorst om
dit soort zaken meer en eerder aan geïnteresseerden te communiceren.
Anneke Maat verzoekt om een recente telefoonlijst van de gastvrouwen/heren.

Sluiting
Jos Specht sluit de vergadering en last hierna een korte pauze in.

Presentatie
Na de pauze geeft de heer Cees Loeve een lezing, ondersteund met een PowerPoint presentatie over ‘De Veren Van Capelle’.
Na afloop wordt onder het genot van een drankje en hapje nog even met elkaar
nagepraat.

Voorzitter
Jos Specht

Secretaris
Joost van Leest
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HVC IN HET JAAR 2013

BESTUUR
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft in 2013
één wijziging ondergaan in de functionele bezetting. Anna Swets heeft de functie van penningmeester overgedragen aan Eric Steenhouwer.
In de vergadering van woensdag 27 maart 2013 was volgens het rooster aftredend Joost van Leest en herkiesbaar voor één jaar.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013:
Jos Specht
Voorzitter/Algemene Zaken
Joost van Leest
Secretaris/PR
Eric Steenhouwer
Penningmeester
Anneke Scheffer
Algemeen bestuurslid
Anna Swets
Algemeen bestuurslid &/Ledenadministratie
Anneke van den Bremen
Algemeen bestuurslid
Het bestuur heeft in 2013 maandelijks vergaderd inclusief een beleidsvergadering.

Over de geformuleerde speerpunten kan de navolgende informatie verstrekt
worden:
Er is voortgang geboekt met betrekking tot de vaststelling van een archief beleid door de gemeente. De gemeenteraad van Capelle heeft officieel ingestemd met het voorstel, om het archief onderdeel te maken van gemeentelijk beleid inzake het cultureel erfgoed.
De digitalisering van de Van Senus collectie is in gang gezet na een substantiële bijdrage van de Van Cappellenstichting.
De Open Monumentendag 2013 onder de titel ‘Macht en Pracht van Capelle’
is zeer succesvol geweest o.a. met een expositie in het Van Cappellenhuis,
welke later ook in het Gemeentehuis veel bezoekers trok.
De website van de HVC is verder uitgebouwd met o.a. een pagina waarop alleen door vrijwilligers ingelogd kan worden en waarop alle voor hen belangrijke informatie staat.

LEDEN EN VRIJWILLIGERS
Eind 2013 waren er in totaal 576 leden. Vergeleken met de stand per 31 december 2012 zijn er netto vijf nieuwe leden bijgekomen. Helaas moesten wij om
verschillende redenen ook afscheid nemen van een aantal leden.
Wat vrijwilligers betreft waren er 72 personen, die zich op de een of andere
manier hebben ingezet voor de HVC.
Op 18 september 2013 heeft het bestuur hen als dank een excursiedag aangeboden, waarbij een bezoek werd gebracht aan de meest Brabantse stad ‘s-Hertogenbosch. De dag werd mede mogelijk door de gemeentelijke vrijwilligersbijdrage die bedoeld is als financiering van een waarderingsactiviteit
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Exposities

HISTORISCH MUSEUM
‘Ambulant en Winkelstand’
Deze expositie, die in 2012 al 778 bezoekers had getrokken, zou ook in het
nieuwe jaar de aandacht ruimschoots trekken. Op zaterdag 5 januari was het al
meteen raak toen de tweede ronde van start ging met opnieuw een honderdtal
nieuwe foto’s van kleine zelfstandigen uit het verleden, hun winkels en hun
vervoermiddelen.
Het was dan ook beslist geen verrassing dat in de loop van de volgende maand
in de persoon van mevrouw Greet Brouwer-van Wijk, dochter van de eertijds
aan Dorpstraat 86 gevestigde kruidenier Piet van Wijk, de 1000e bezoeker kon
worden verwelkomd. HVC-voorzitter Jos Specht zette niet alleen haar, maar
ook ‘winkelierster’ Annelies van Es, die de stroom van belangstellenden elke
zaterdag enthousiast van deskundig commentaar voorzag, ruimschoots in de
bloemetjes.
Op 13 april werd voor de derde en laatste maal van foto’s gewisseld. Daarna
was het de vraag of en eventueel wanneer de magische grens van 2000 bezoekers zou worden overschreden. Uiteindelijk mocht Jos Specht tijdens de allerlaatste openstelling op zaterdag 24 augustus toch nog op herhaling.
Deze keer was oud-Capellenaar Bas van Vliet degene die het boeket mee naar
huis nam. Diezelfde middag liet Frans van Es om 16.00 uur de winkelbel voor
de laatste maal overgaan. Dit als teken dat de expositie ‘Ambulant en Winkelstand ‘ ten einde was. De teller wat betreft het aantal bezoekers stond, hoe was
het mogelijk, op 2013, waarvan er dit jaar 1235 de drempel waren gepasseerd.

‘Ambachtelijk Verleden’
Na de succesvolle tentoonstelling ‘Ambulant en Winkelstand’ werd op vrijdag
13 september 2013 (u ziet, we zijn niet bijgelovig) de tentoonstelling ‘Ambachtelijk Verleden’ geopend door de heer Leen Verhoeff, bij de oudere Capellenaren zeker nog bekend als de eigenaar van de laatste echte smederij in deze
plaats.
In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van het vakmanschap en de harde arbeid die in het verleden onderdeel vormden van de economie in deze
streek. De smid, de touwslager, de turfsteker en de steenbakker worden tot leven gebracht door levensgrote figuren, omringd door het gereedschap dat hun
ambacht kenmerkte en door middel van foto’s en objecten worden de molenaar,
de glasblazer en de scheepsklinker over het voetlicht gebracht.
Ook draait tijdens de openingsuren van het museum een film in de koffiehoek
die alle genoemde ambachten uitgebreid toelicht.
Bij deze tentoonstelling is met name voor de schooljeugd een speciaal programma ontwikkeld dat vanaf januari 2014 op afspraak voor scholen door de
werkgroep Educatie wordt georganiseerd.
Voor kinderen die met hun ouders of grootouders de tentoonstelling komen bezoeken zijn diverse opdrachtspellen ontwikkeld, zodat zij zich zeker niet zullen
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vervelen en leren dat in het verleden hard werken, ook voor soms nog heel jonge kinderen, helaas noodzakelijk was om een gezin in leven te houden.
De waardering voor een zwaar beroep als bijv. steenbakker of turfsteker was
vroeger aanmerkelijk minder vanzelfsprekend.
De tentoonstelling wordt door alle bezoekers groot en klein heel goed beoordeeld, gezien de vele positieve reacties in ons gastenboek.
Het team van gastvrouwen/-heren bestond in 2013 uit: Diana Al, Bram van Bochove, Hans Bolkestein, Koos Bouman, Anneke van den Bremen, Nico Feijnenbuik, Nico Giltay, Janneke en Rein Kraaij, Marja en André Kwakernaat, Else
Lipjes, Jan Maat, Arie Nobel, Anneke Scheffer, Anna Swets, Corry Vermaat en
Paul Weyling.

DIEF- EN DUIFHUISJE
In 2013 is het Dief- en Duifhuisje opengesteld geweest van april t/m oktober,
steeds de 2e zaterdag van de maand, van 13.00 – 16.00 uur. Daarnaast zijn er
een aantal extra openstellingen geweest, zoals op 6 april Museumdag (hele dag
open), 22 mei (rondleiding voor bestuurders zorginstellingen Capelle), 25 mei
(familiefeest/cultureel uitje), 31 mei (uitje museumgroep uit Spijkenisse), Open
Monumentendag (hele dag open). Beneden was de wisseltentoonstelling ‘Straf
en Recht’ te zien, als onderdeel van het thema van Open Monumentendag dit
jaar’Macht en Pracht in Capelle’. Hiervoor was door het klussenteam een heuse schandpaal gemaakt, waar enthousiast op werd gereageerd door de bezoekers door zich vrijwillig in te laten sluiten. Van ruim honderd bezoekers zijn op
die manier foto’s gemaakt, de Capelse lieverdjes. Deze foto’s waren te zien en
te kopen op Open Monumentendag. Ook waren er handboeien en konden kinderen ‘gebrandmerkt’ worden. Deze extra’s hadden een zeer grote aantrekkingskracht op jong en oud; iets om jaarlijks na te streven.
Boven werd aan de hand van een permanente expositie het verhaal van de kastelen van Capelle verteld. Totaal hebben 548 mensen (volwassenen én kinderen) een bezoek gebracht aan het Dief- en Duifhuisje.
Om de maand was er tevens de gelegenheid om met een rondleider een wandeling door het Slotpark te maken. Dat gebeurde om 14.00 en 15.00 uur; op Museumdag en Open Monumentendag was er ook nog een rondleiding om 11.00
uur. In totaal hebben 86 mensen deelgenomen aan deze rondleidingen. Bezoekers gaven na de tijd vaak aan nooit geweten te hebben dat er een park met zoveel historie verscholen ligt achter de huizen aan de Slotlaan. We gaan er in
2014 dus ook mee door; dan elke maand met één rondleiding per keer.
De werkgroep Educatie van de HVC heeft rond het Dief- en Duifhuisje een
schoolproject gemaakt dat vanaf 2013 aan scholen wordt aangeboden middels
de Cultuurwijzer. Een groot succes en wat zo leuk is….. de kinderen nemen
vervolgens hun ouders, grootouders enz. mee naar het Dief- en
Duifhuisje….want dat moeten jullie zien! Zie verder bij het verslag van de
werkgroep Educatie.
Het Dief- en Duifhuisje en omgeving is op zich dus een attractie, nog even los
van het thema van de wisseltentoonstelling. Aan dat gegeven zullen we de koHVC Nieuwsbrief voorjaar 2014 pagina 7

mende jaren zeker verder aandacht besteden. Daar hoort ook bij het verder ontwikkelen van het HVC-idee om de contouren van het slot op het sloteiland in
het Slotpark weer zichtbaar te maken. We zijn daarover al geruime tijd in gesprek met de gemeente en in 2014 zal zeker helder worden hoe dit wordt gerealiseerd.
Bij de activiteiten rond het Dief- en Duifhuisje en omgeving waren in 2013 betrokken: Beeldbank/ Bram van Bochove, Hans Bolkestein, Anneke van den Bremen (coördinator), Wim van den Bremen, Nico Feijnenbuik, Klussenteam HVC,
Ans de Koning / mede namens werkgroep Educatie, Joost van Leest, Henk van
der Pas, Corrie Vermaat, Paul Weyling, Cees van Yperen, Aart Zwijnenburg.

REGENTENKAMER
Het jaar 2013 was, hoewel we alleen nog open zijn op Museumdag en Monumentendag, een goed jaar. We mochten vele bezoekers ontvangen.
Museumdag was goed voor 294 personen, sommigen kwamen even langs terwijl anderen geruime tijd bleven en zich lieten voorlichten door onze enthousiaste vrijwilligers.
Op Monumentendag hebben 172 bezoekers de Regentenkamer bezocht. Wel is
het jammer dat we maar één keer onze DVD met uitgebreide informatie over
het van Cappellenhuis hebben kunnen vertonen, omdat er vele andere activiteiten waren gepland in het van Cappellenhuis.
Naast deze reguliere rondleidingen zijn er ook nog 2 privérondleidingen geweest. Een voor een oma met haar kleinkinderen (7 personen) en een voor een
familie die familiedag hadden (16 personen).
Het team bestaat uit: Aartje Bernhart ( conservator), Lia van Bochove, Alie
Buys, Adri de Jonge, Beatrice van Hoeve, Willem Klaassen, Henk van der Pas
en Marijke Zeijlemaker.

OUDE BEGRAAFPLAATS
De oude begraafplaats is dagelijks toegankelijk voor het publiek en men kan de
historie bekijken van de begraafplaats en het begraven in Capelle, inclusief
aandacht voor oorlogsgraven en het oorlogsmonument, op informatieborden ingericht door de HVC.
Op 4 mei is bijzondere aandacht besteed aan de Dodenherdenking.

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2013 vond dit jaar plaats op zaterdag 14 september en
had als thema ‘Macht en Pracht in Capelle aan den IJssel’, afgeleid van het landelijke thema ‘Macht en Pracht’. Deelnemende organisaties waren dit keer de
Stichting Beijerinckgemaal, het Van Cappellenhuis, Rijkswaterstaat, de Kunstmarkt, de Dorpskerk, de Hoeksteen, de Pauluskerk, de Moriakerk, de gemeente Capelle aan den IJssel en uiteraard de HVC zelf. De coördinatie lag wederom in handen van de HVC.
De bijdrage van de HVC bestond uit een aantal onderdelen.
In het historisch museum was de dag daarvoor geopende tentoonstelling ‘AmHVC Nieuwsbrief voorjaar 2014 pagina 8

bachtelijk Verleden’ over oude ambachten in het Capelle van de 19e en 20ste
eeuw, te bekijken (51 bezoekers). Aansluitend werd een bezoek gebracht aan
de machinekamer van het in werking zijnde Beijerinckgemaal, waar de aanwezige ‘Beijerinck’ machinisten deskundig tekst en uitleg gaven.
Het Dief- en Duifhuisje trok 117 bezoekers; met beneden de tentoonstelling
‘Straf en Recht’ en boven de permanente tentoonstelling over de kastelen van
Capelle. Op het plein bij het Dief- en Duifhuisje was een schandpaal geplaatst,
men kon zich laten ‘brandmerken’ en bij vooral de kinderen was dit erg in trek.
Voor de liefhebbers werd aansluitend nog een rondleiding door het Slotpark
verzorgd. Hier maakten 11 personen gebruik van.
Ook werden er door medewerkers van de HVC rondleidingen in de Regentenkamer verzorgd. Nog steeds wordt daar volop gebruik van gemaakt. Maar liefst
172 bezoekers werden geteld.
Verder was in de galerie van het Van Cappellenhuis de expositie ‘Macht en
Pracht in Capelle’ te bewonderen. Deze verhalende expositie was speciaal voor
Open Monumentendag samengesteld door een werkgroep van de HVC en gaf
een mooi beeld van zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle aan den IJssel.
Na Open Monumentendag heeft deze expositie nog tot 7 november jl. in de hal
van het gemeentehuis gehangen. Bezoekersaantallen aan de expositie ‘Macht
en Pracht in Capelle’ zijn niet bekend; wel bekend is de waardering van de bezoekers en die was onverminderd hoog. Voor de reünie van Capelse (oud)bestuurders en raadsleden in 2014 is de expositie al weer gereserveerd.
Het grootste aantal bezoekers trok toch wel het muziekprogramma in het Van
Cappellenhuis (400 bezoekers). Velen van hen waaierden vervolgens uit naar
de Kunstmarkt en de Dorpskerk. Bij de HVC kraam die op de Kunstmarkt
stond telde men maar liefst 123 geïnteresseerde bezoekers en dat leverde ook
nog eens 4 nieuwe leden op.
Maar liefst vier kerken deden dit jaar mee aan Open Monumentendag. De
Dorpskerk, al genoemd. De Hoeksteen trok met een prachtige tentoonstelling
van doopjurken veel bekijks (240 bezoekers). De Pauluskerk (23 bezoekers) en
de Moriakerk (81 bezoekers) zetten voor het eerst hun deuren open op Open
Monumentendag.
Ook voor het eerst deed Rijkswaterstaat mee in Capelle aan den IJssel. Het
openstellen van de Stormvloedkering trok maar liefst 360 bezoekers.
In het kader van Klassendag hebben 120 kinderen een bezoek gebracht aan de
Dorpskerk en het Dief- en Duifhuisje. Zie verder bij het verslag van de werkgroep educatie.
Naderhand troffen de medewerkers van de deelnemende organisaties elkaar bij
de gezellige naborrel in het Historisch Museum. Alle ervaringen werden daar
uitgewisseld en iedereen was zeer tevreden over weer een geslaagde Open Monumentendag. Ondanks het niet zo mooie weer, die dag.
Tijdens de naborrel werd ook afscheid genomen van Anneke van den Bremen
als coördinator Open Monumentendag Capelle. Een opvolger is nog niet gevonden. Voorlopig neemt het bestuur de honneurs waar, al zal dit wellicht op
een iets andere manier gaan dan de laatste jaren het geval is geweest.
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Aan Open Monumentendag hebben veel vrijwilligers meegewerkt, zowel van de
HVC als van de andere organisaties. De coördinatie en organisatie lagen in
handen van de HVC in de persoon van Anneke van den Bremen. De werkgroep
die speciaal voor Open Monumentendag de expositie ‘Macht en Pracht in Capelle’ samenstelde bestond uit Suus Boef, Hans Bolkestein, Henk Oldenhof,
Paul Weyling en Anneke van den Bremen.

Beeldbank
In het jaar 2013 is de Beeldbank verder gegaan met het digitaliseren en opnemen in capelleinbeeld.nl van zowel eigen foto’s als foto’s van de gemeente Capelle aan den IJssel. De eigen foto’s betreffen voornamelijk foto’s gekregen
van derden. Naast foto’s zijn nu ook films opgenomen in de Beeldbank. Hieronder zitten films, die verkregen zijn van derden. Van aannemer Monshouwer
zijn een viertal 16mm films gedigitaliseerd, beschikbaar gesteld door zijn
dochter. In totaal zijn er nu 3360 beschrijvingen betreffende de HVC in de
Beeldbank, hieronder 20 films en 3 Dvd’s. Het aantal foto’s, dat is gedigitaliseerd voor de HVC bedraagt 4897. Voor de gemeente Capelle zijn er 1863 beschrijvingen opgenomen, hieronder 10 films en 1 DVD. Het aantal foto’s, dat is
gedigitaliseerd, bedraagt 4251.
Ook is dit jaar de fotocollectie van fotograaf Roovers van uitgever Voet overgenomen. Ook de auteursrechten liggen nu bij de HVC. Het betreft hier alleen
de foto’s, die in Capelle zijn genomen.
De negatieven van Han van Senus, zo’n 20.000, worden door een bedrijf gedigitaliseerd. In het eerste kwartaal van 2014 zullen deze worden opgenomen in
de Beeldbank.
In december heeft de Beeldbank een nieuwe medewerker erbij gekregen.
De Beeldbankgroep bestaat uit : Bram van Bochove (coördinator) , Eeuwoud
Geneugelijk , Arie de Graaff, Cees Hartmans, Rein Kraaij, Dick Meijdam, Anneke Scheffer, Peter Stolk, Arie Vliegenthart en Paul Weyling.

Educatie
In het voorjaar van 2013 hebben 183 leerlingen uit het basisonderwijs een bezoek gebracht aan het J.A.Beijerinckgemaal. In het najaar kwamen nog eens
420 leerlingen. In totaal hebben dus 603 leerlingen uit groep 6/7/8 meegedaan
aan de projecten Waterpas en Hoog Water. De waardering vanuit de scholen
voor beide projecten is onveranderd goed te noemen.
Met hulp van een (semi)professionele filmer werd de introductie DVD voor het
project Waterpas volledig vernieuwd. De nieuwe film brengt nog duidelijker de
bescherming van Capelle aan den IJssel tegen het water en de werking van het
gemaal in beeld.
Dit jaar werd voor de vierde keer meegedaan aan Open Monumenten Klassendag. Op donderdag 12 september hebben 48 leerlingen uit groep 7 een bezoek
gebracht aan het Dief- en Duifhuisje met aansluitend een rondleiding in het
Slotpark. Vrijdag 13 september hebben ongeveer 58 basisschoolleerlingen een
bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Na een korte inleiding door de koster, beHVC Nieuwsbrief voorjaar 2014 pagina 10

keken de kinderen aan de hand van een kijkwijzer in groepjes de kerk, zowel
binnen als buiten. In 2014 zullen we als HVC deelname aan Open Monumenten Klassendag weer mogelijk maken.
Het Dief- en Duifhuisje en het Slotpark werd door 2 kleutergroepen en 2 groepen 3 bezocht. Voorafgaand aan dit bezoek vertelde Ans de Koning op school
het door haar gemaakte verhaal met als titel ‘Mijn over-over opa was een dief’.
De kinderen genoten van haar vertelkunst en vonden het door haar gemaakte
prentenboek erg mooi. Het bezoek aan het Dief- en Duifhuisje werd afgesloten
met limonade en een feestelijk koekje: Jan Hagel. Leerkrachten en kinderen
waren zeer positief over dit bezoek.
Eind oktober 2013 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’, een PowerPoint presentatie gemaakt door Irja Verweijen. In 4 dagen
tijd zijn 20 workshops gegeven voor ca. 370 leerlingen. Het project werd positief ontvangen. Voor 2014 staat het dan ook weer op het programma.
In totaal hebben dit jaar ongeveer 1170 kinderen meegedaan aan de educatieve
projecten van de HVC.
Naar aanleiding van de in september geopende expositie ´Ambachtelijk Verleden´ maakte de werkgroep Educatie een nieuw, bijpassend project voor basisschoolleerlingen uit de groepen 5 en 6 over oude ambachten. Hiermee wordt in
januari 2014 een begin gemaakt. Voor het project hebben zich inmiddels enkele scholen aangemeld.
Voor het Historisch Museum werd over de diverse in beeld gebrachte ambachten een speurtocht met opdrachten voor kinderen gemaakt.De werkgroep Educatie bestond in 2013 uit : Wim van den Bremen, Ton van Delft, Cobie Eppenga, Eeuwoud Geneugelijk, Nelly en Gert Groenendijk, Annelous van der
Klauw, Joost van Leest, Anita Meyer, Kees Molenaar, Arie Nobel, Henk van der
Pas, Sjaak Sommer, Irja Verweijen-Steenaart, Cees van Yperen , Johan Witkam,
Anneke Specht en Ans de Koning (coördinatoren)

Depot
In 2013 hebben we veel nieuwe aanwinsten geregistreerd t.w.: multifunctioneel
schaartje, schilderij van het Slot, tegeltje met afbeelding Capelle 1632, twee lepeltjes met het wapen van Capelle, pijpenstopper met krabber, doopjurk +
mutsje, naailap/proeflap 1899, (Delfts) blauwe asbak postduivenvereniging,
(Delfts) blauw schaaltje met reclame Capelse winkel, (Delfts) blauw herdenkingsbord 10 jaar bevrijding. enkele pakjes oorlogssigaretten en een bruine glazen drogisterijpot.
Tevens werd de boekencollectie uitgebreid met enkele aankopen.
Documentatiemateriaal wordt nog steeds vnl. aangeleverd door de Beeldbank
aangezien dit tussen de foto’s uit het gemeentearchief zit. Van het oude documentatiemateriaal zijn enkele onderwerpen afgerond, d.w.z. alle beschikbare
knipsels, brieven etc. (zo nodig) chronologisch opgeborgen in ringbanden en/of
archiefdozen. Het depot wordt beheerd door Aartje Bernhart.
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Klussenteam
Ook in 2013 is er weer het nodige gerealiseerd door de vrijwilligers van de
klussenploeg onder het motto ‘Het onmogelijke doen we direct, de wonderen
duren iets langer’. De eerste weken van het jaar werd aandacht besteed aan het
onderhoud van de lesmaterialen voor de werkgroep Educatie met toevoeging
van enkele attributen om voor de leerlingen het te behandelen onderwerp nog
aanschouwelijker te maken.
Na de succesvolle expositie ‘Ambulant en Winkelstand’ is het winkeltje door
de ploeg gedemonteerd en werd het door het bestuur van de HVC geschonken
aan de Oudheidskamer te Zevenhuizen, de geveltjes zijn gedeeltelijk afgevoerd
en gedeeltelijk opgeslagen voor hergebruik, de kopgeveltjes beschilderd door
Jan Maat zijn bewaard gebleven.
Met de opvolgende expositie ‘Ambachtelijk Verleden’ werd de maquette van
een steenplaats weer tevoorschijn gehaald, afgestoft en wat gerestaureerd terwijl Peter Stolk zich sterk maakte voor de presentatievlonders en het timmeren
van onderstellen ten behoeve voor de vitrines. Ook is de naam van het ‘Praethuis’ veranderd naar ‘Het Wapen van Capelle’ dat ook werd geschilderd door
Jan Maat.
De vergadertafel in de Regentenkamer van het Van Capellenhuis is het bovenblad met ontbrekende schroeven weer vastgezet.

Het Dief- en Duifhuisje had ook zijn aandacht nodig met schoonmaken en het
organiseren voor het landelijke Open Monumentendag thema ‘Macht en
Pracht’ waarbij enige middeleeuwse strafwerktuigen werden geconstrueerd
waaronder een schandpaal en enige wurgtouwen.
In de permanente expositie op de zolder is het kartonnen kasteel van ‘Van de
Veeken’ gerestaureerd en door zijn kwetsbaarheid voorzien van een perspex
kap. Ter vervanging van de te grote maquette van het kasteel van ‘Traveys’ met
de tuinen uit 1285 is enkel het kasteel twee maal zo groot gekopieerd en ook
voorzien van een perspex kap met een onderstel, zodat de originele maquette
weer terug kan naar het depot van Museum Rotterdam.

In samenspraak met het bestuur van de Stichting Beijerinck- gemaal werd het
terrein om het museum en het gemaal aan de Bermweg anders ingericht door
een tegelpad met trapjes aan te leggen ten behoeve voor de werkgroep Educatie en de bezoekers van het gemaal, die via de loopbrug over de ‘Middentocht’
een indrukwekkend uitzicht hebben naar de aanzuigzijde van de centrifugaalpompen aan de achterzijde van het gemaal.
Verder werd er aandacht besteed aan het exterieur waaronder het onderhoud
van de zitbanken en het toegangshek terwijl de klussenploeg zich permanent
heeft ingezet met het wieden van onkruid en knotten van de wilgen.
De vrijwilligers van de klussenploeg zijn: Arie Heuvelman, Rokus van Wijk,
Adri Kok, Cees van Yperen (coördinator), Sjaak Sommer, Wout van de Heuvel,
Gerard Molenaar en Johan Witkam.
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Publicaties en uitgaven
NIEUWSBRIEF
In 2013 zijn 4 (kwartaal) Nieuwsbrieven verschenen. De redactie werd gevoerd
door Jos Specht, die ook dit jaar weer dankbaar gebruik maakte van de bijdragen van enkele leden. Ieder die een artikel heeft over een onderwerp dat betrekking heeft op de historie van Capelle of een gebeurtenis uit het verleden wordt
van harte uitgenodigd om dit ter publicatie aan de redactie aan te bieden.
De Nieuwsbrief is het communicatiemiddel van de HVC om haar leden op de
hoogte te houden van zowel verenigingsnieuws als van artikelen die betrekking
hebben op de historie van Capelle aan den IJssel. In Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel worden deze bezorgd
door enthousiaste vrijwilligers.

PUBLICATIES
Terugblik op de historie van De Roo van Capelle in 4 delen voor het kwartaalblad ‘SpreekWijzer’, het informatiemagazine van Stichting Zorgbreed (Paul
Weyling).
De historie van ‘Woonoord ‘IJsseloord’, een Moluks dorp op Capelse bodem’
in ‘Schrijvers aan de IJssel’, een boek van 11 Capelse schrijvers dat op 18 januari werd gepresenteerd als onderdeel van het doorlopende project ‘de Bibliotheek Van Capelle’ (Paul Weyling)

Rondleidingen
Donderdag 14 maart: Rondleidingen langs wanden met kunstwerken van Capelse historische foto’s in Verpleeg- en Zorgcentrum ‘De Rozenburcht’ op de
‘Dag van de Zorg’ (Paul Weyling).
Dinsdag 1 oktober: Rondleiding door Capelle waarbij achtereenvolgens het Jan
Anne Beijerinckgemaal en het Historisch Museum, de Oude Algemene Begraafplaats, de Stormvloedkering, De Rozenburcht, het Slotpark, het Vuykpark,
de Van Cappellenstichting, de Dorpskerk, het Rinus Terlouwpad en de expositie ‘Macht en Pracht’ in het Gemeentehuis werden aangedaan (Paul Weyling).

Lezingen
Vrijdag 12 april: Uiteenzetting over de geschiedenis van het oorlogsmonument op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat aan
leerlingen van groep 8 van de Capelse School Vereniging (CSV). Dit
voorafgaande aan de alternatieve kranslegging door de leerlingen van deze
basisschool die het monument hebben geadopteerd (Paul Weyling).
Vrijdag 26 april: Lezing in de Bibliotheek Capelle Centrum aan het Stadsplein. Onderwerp: De Kastelen van Capelle. Over de opkomst en het verval van deze unieke historische bouwwerken (Hans Bolkestein)
Vrijdag 24 mei: Lezing in de Bibliotheek van Capelle Centrum aan het Stadsplein. Onderwerp: Cultuurhistorische Elementen. Over zichtbare cultuurhistorie in het landschap als watergangen, dijken, kaden en wegen. (Wim
van den Bremen)
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Maandag 5 augustus: Lezing in Restaurant ’t Hooghe Water aan de Groenedijk voor de leden van de Probusclub ‘De Hollandsche IJssel’ en
Zaterdag 30 november: Lezing in de Bibliotheek van Capelle Centrum aan
het Stadsplein. Onderwerp: het Rinus Terlouwpad, met als onderliggende
historische thema’s Willem van Oranje in Capelle, het Leidens Ontzet, de
Dukdalf, de bochtafsnijding van de IJssel ter plaatse, de Gemeentewerf,
steenplaats De Kouwenhoek en de Capelse voetbalinternational Rinus Terlouw (Paul Weyling).

Interviews
Donderdag 7 maart: Interview voor een filmoverzicht waarin werd stilgestaan
bij wat de afgelopen jaren tot stand is gebracht(o.a. Rinus Terlouwpad, Gemeentewerf, sculptuur steenplaats De Kouwenhoek) in het kader van het project ‘Schoner Mooier Hollandsche IJssel’. De film werd op donderdag 11 april
vertoond tijdens een vaartocht ter gelegenheid van de feestelijke afsluiting van
het project in aanwezigheid van Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, wethouder Jouke van Winden en vele genodigden van
Provincie en deelnemende IJsselgemeenten (Paul Weyling).
Donderdag 27 juni: Interviews m.b.t. het tot stand komen van o.a. Slotpark,
Vuykpark en Rinus Terlouwpad ten behoeve van een filmpje bestemd voor
workshops bij gemeenten in onze regio. Titel van het filmpje ‘Mag stad? Een
onderzoek naar tijdelijke succesvolle initiatieven in de stad’ (Wim van den Bremen en Paul Weyling).

PR
Er is gestaag voortgegaan met gerichte activiteiten voor de promotie van de
HVC en met persberichten om zoveel mogelijk aandacht te verkrijgen hiervoor.
Er heeft in de loop van het jaar een aantal interviews plaatsgevonden o.a. Radio Capelle en diverse bladen.
De HVC folder/brochure wordt op zoveel mogelijk openbare punten in Capelle aan den IJssel verspreid, de folder is gewijzigd en weer up-to-date.
De HVC website www.hvc-capelle.nl is verder verbeterd en aangepast aan de
wensen voor wat betreft een pagina met specifieke informatie voor vrijwilligers. Tevens werd op markten met een HVC kraam deelgenomen t.w. Schenkel
en Open Monumentendag.
Vele HVC- activiteiten werden vastgelegd door Kees Grandia, de HVC huisfotograaf.
Andere doorlopende activiteiten in 2013 zijn geweest:
Deelname HVC aan:
- Welstands- en Monumentencommissie Capelle aan den IJssel
(Wanda Waanders).
- Programmabeleid Bepalend Orgaan Radio Capelle ( Anna Swets)
- Cultuurwijzer (Anneke Specht).
- Historie in de Bibliotheek (Jos Specht).
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VERANTWOORDING KENGETALLEN 2013
Aantal leden

=

576

Aantal exposities Historisch Museum

=

2

Aantal exposities Dief- en Duifhuisje

=

Aantal exposities Oude Begraafplaats

=

Aantal Nieuwsbrieven

Aantal bezoekers Historisch Museum
Aantal bezoekers Dief- en Duifhuisje

Aantal openstellingen Regentenkamer
Aantal bezoekers Regentenkamer
Aantal lezingen/rondleidingen
Aantal excursies

Aantal deelnemers excursies

Voorzitter
Jos Specht

=

4

=

1533

=

548

=

2

2
1

=

489

=

1

=

=

7

58

Secretaris
Joost van Leest
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FINANCIEEL VERSLAG 2013
Balans
kas
bankrekening
spaarrekening
vooruit betaald
kruisposten

2012
219,73
2.202,99
39.945,75
242,15
0,00

2013
316,96
262,29
36.456,94
918,08
150,00

totaal

42.610,62

38.104,27

Resultatenrekening 2013

Uitgaven
begroting werkelijk
instandhouding musea
- alarm/telefoon/
internet
2.000,00
2.545,53
- gas/elektra/water 6.200,00
5.874,32
- huur
5.000,00
4.779,93
- onderhoud/
inrichting
3.200,00
2.747,97
organisatie
- beeldbank
0,00
5.699,23
- bestuur/kantoor
1.000,00
1.436,86
- collectievorming/
beheer
2.280,00
6.275,20
- consumpties/
schoonmaak
1.200,00
828,05
- ICT
2.000,00
4.970,52
- vakbladen/
lidmaatschap
170,00
132,50
- vrijwilligers
3.700,00
4.048,70
publieksactiviteiten
- educatie
500,00
1.808,25
- exposities
2.500,00
2.458,59
- OMD
2.000,00
2.680,10
- nieuwsbrieven
3.700,00
3.614,71
- PR
1.000,00
861,66
reserveringen
0,00
3.000,00
subtotaal
36.450,00 53.762,12
inkoop boeken
1.000,00
1.123,07
publicatiekosten
500,00
315,13
onvoorzien
1.000,00
0,00
positief saldo
0,00
2.357,94
totaal
38.950,00 57.558,26

2012
eigen vermogen
12.712,49
res. Publicaties
13.723,91
res. Exposities
3.000,00
res. Onderh./inr.mus. 5.000,00
res. ICT
3.585,96
res. Collectievorm. 2.738,26
kruisposten
1.850,00
crediteuren
positief saldo
42.610,62

2013
11.455,55
13.723,91
3.000,00
5.000,00
927,96
3.000,00
0,00
519,33
477,52
38.104,27

Inkomsten
begroting werkelijk
subsidie gemeente
- algemeen
25.250,00 25.760,00
- vrijwilligers
3.200,00
3.358,00
publieksactiviteiten
- educatie
1.500,00
3.028,00
- rondleidingen/lezingen
150,00
contributies
6.500,00
6.932,50
donatie VCS
6.000,00
reserveringen
6.653,20

negatief saldo
1.880,42
subtotaal
36.450,00 53.762,12
verkoop boeken/DVD's1.500,00 2.270,80
publicatie inkomsten
270,00
rente
500,00
811,19
giften
500,00
444,15
totaal
38.950,00 57.558,26
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Toelichting op het financieel verslag 2013
1. bij de subtotalen (‘boven de streep’) zijn de bedragen opgenomen die behoren bij de
prestatieafspraken met de gemeente voor het verkrijgen van de jaarlijkse subsidie.
2. het saldo ‘boven de streep’ bedraagt € 1.880,42 negatief. Het bedrag ‘onder de streep’ is
met € 2.357,94 echter dermate positief dat het totaalsaldo 2013 uitkomt op € 477,52 positief. Dit bedrag zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd.
3. de reserveringen bij ‘inkomsten’ zijn als volgt opgebouwd:
aankoop 2 computers
€ 2.658,00 tlv reservering ICT
aankoop Roovers collectie € 2.738,26 tlv reservering collectievorming
aankoop Roovers collectie € 1.256,94 tlv eigen vermogen
€ 6.653,20
4. de reserveringen bij ‘uitgaven’ zijn als volgt opgebouwd:
HVC heeft € 6.000 ontvangen van de Van Cappellen Stichting voor de digitalisering van
de Van Senus collectie. De helft hiervan is in 2013 gebruikt om de helft van de rekening te
voldoen (zie uitgave bij ‘beeldbank’). Voor de restant rekening in 2014 is de andere helft
van de bijdrage gereserveerd (zie ‘reserve collectievorming’).
5. in de begroting 2014 gelden de subtotalen (‘boven de streep’) voor de prestatieafspraken
voor het verkrijgen van de subsidie van de gemeente.
Begrotingen 2014 + 2015

Uitgaven
2014
2015a
instandhouding musea
- alarm/telefoon/
internet
2.280,00
2.500,00
- gas/elektra/water 5.700,00
6.000,00
- huur
5.000,00
5.200,00
- onderhoud/
inrichting
2.500,00
3.000,00
organisatie
- beeldbank +
historisch archief
0,00
3.000,00
- bestuur/kantoor
1.500,00
1.500,00
- collectievorming/beheer1.500,001.000,00
- consumpties/
schoonmaak
1.000,00
1.000,00
- ICT
2.250,00
1.500,00
- vakbladen/
lidmaatschap
170,00
150,00
- vrijwilligers
3.700,00
3.200,00
publieksactiviteiten
- educatie
750,00
1.000,00
- exposities
3.000,00
3.000,00
- OMD
2.500,00
2.500,00
- nieuwsbrieven
3.700,00
3.800,00
- PR
900,00
750,00
subtotaal
36.450,00 39.100,00
inkoop boeken
20.000,00
500,00
publicatiekosten
500,00
1.000,00
onvoorzien
0,00
1.000,00
totaal
56.950,00 41.600,00

Inkomsten
2014
subsidie gemeente
- algemeen
25.250,00
- vrijwilligers
3.200,00
publieksactiviteiten
- educatie
1.500,00
- rondleidingen/lezingen 0,00
contributies
6.500,00

2015

26.500,00
3.200,00

2.000,00
500,00
6.900,00

subtotaal
36.450,00 39.100,00
verkoop boeken/DVD's19.500,00 1.500,00
rente
500,00
500,00
giften
500,00
500,00
totaal
56.950,00 41.600,00
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DE VRIJHEIDSBOOM IN CAPELLE

In 1795 leefden we hier in het Eerste jaar van de Bataafse vrijheid en wij
konden genieten van ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. Wel moesten onze bestuurs- en rechtscolleges gezuiverd worden van ‘aanklevers
van het huis van Oranje en de zogenaamde Oude Constitutie’. Hoe dit in
Capelle in zijn werk ging kunt U lezen in het zomernummer 2013 van
deze Nieuwsbrief (Suus Boef: De revolutie brengt Dirk Kleij naar Capelle’).

Natuurlijk moest er ook in Capelle een Vrijheidsboom worden geplaatst of geplant. Of en hoe dat gebeurd is, en waar die boom dan stond, was niet bekend.
Maar ziet: ons onvolprezen Capels Historisch Archief, thans nog berustend en
toegankelijk bij het Stadsarchief Rotterdam, biedt uitkomst. In het verslag van
de vergadering van de Provizionele Municipaliteit (lees: voorlopig gemeentebestuur) van Cappellen op d’IJssel van 13 november 1795 staat:
‘In deliberatie genomen zijnde dat bij donker weer, op ’t dorp in ’t afrijden van
de Hoge Zeedijk, zeer gevaarlijk is, ja zelfs zodanig dat daaruit ongelukken
staan geboren worden, zo is ’t dat men heeft goedgevonden om de Vrijheidsboom, staande tussen de kerk en de dijk, weg te doen nemen en in de plaats van
dien te laten zetten een paal waarop de lantaarn voor ’t schoolhuis op geplaatst
zal worden.’
Het nieuwe Capelse bestuur gaf blijk van praktisch inzicht: liever een lantaarnpaal, dan een Vrijheidsboom die ongelukken zou kùnnen veroorzaken. Hij zal
er niet veel langer dan enkele maanden gestaan hebben.
Bron: Archief van de gemeente Capelle aan den IJssel, toegang 9 Stadsarchief
Rotterdam, nr. 2.
Suus Boef-Vermeulen
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CAPELSE ‘ISLA II’
IN NIEUWERKERKSE OUDHEIDKAMER

‘Isala is de naam die de Romeinen lang geleden gaven aan de Hollandsche IJssel.’ Die onzin staat op de website van het Isalatheater uit 1999.
De Lek en de Hollandsche IJssel ontwikkelden zich pas lang na de Romeinse tijd als nevenstroom van de Rijn. (Dat een ziekenhuis in Zwolle
zo heet is wel logisch: het was de andere IJssel.) De latere Hollandsche
IJssel is sinds het jaar 860 (!) bekend onder de Latijnse naam Isla. De
Oudheidkamer van de HVN in de boerderij ‘Nooit Gedacht’ heeft een
model van een zeiljacht met de dus verantwoorde naam ‘Isla II’.

Het scheepsmodel werd rond 1910 gemaakt door Arie Schutter. Deze moet ’s
winters aardeschipper voor steenbakker Lans van de Capelse Oude Plaats en ’s
zomers zijn jachtschipper zijn geweest. De Oudheidkamer kreeg het model met
deze informatie rond 1995 van zoon Jan Schutter van Ver Hitland. De Isla II
lijkt echter van de tijd nádat de familie Lans steenfabrikant was. Wat meer over
die welgestelde familie?

De familie Lans
Gijsbartha Lans werd gedoopt in Capelle in 1768. Zij werd rentenierster, bleef
ongehuwd, maar kreeg 2 kinderen uit een onbekende relatie. (De term BOMmoeder is toch pas van 1977.) Een dochtertje werd niet ouder dan vijf jaar.
Haar zoon Willem Otto Arie Lans (1812-1873) trouwde in 1831 en werd steenbakker op de Oude Plaats. In 1836 overleed moeder Gijsbartha. In 1843 liet
zoon Willem een herenhuis aan de dijk bouwen, op de plaats van het oude
Rechthuis dat in 1816 door zijn moeder was gekocht. Hij en Adriana Maria
Jongebreur kregen samen twaalf kinderen, waarvan er zeven op zeer jonge
leeftijd zijn overleden. In tegenstelling tot een generatie
eerder kregen die dus wel de
achternaam van de váder! Van
Neeltje Maria Mijnlieff-Lans
(1836-1865) prijkt nog een
grafsteen bij Nieuwerkerks
Oude Kerk.
De oudste zoon Gijsbertus
Willem Lans (1832-1904)
werd ook steenfabrikant op de
Oude Plaats. In 1873 hoorde
hij bij de oprichters van de
Nutsspaarbank Capelle-Krimpen. Vanaf 1873 ook was hij
raadslid en vanaf 1884 tot zijn
dood tevens wethouder. Lans
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was ook actief in motorvaart. Rond 1870 staat hij in advertenties als contactpersoon van een sleepbootdienst Rotterdam-Gouda. In 1884 werd hij penningmeester van een nieuwe Vereeniging ter behartiging van Stoomvaartbelangen
en in 1901 nog directeur van een stoombootrederij. Baltus Koker (1869-1929),
zijn schoonzoon, van 1895-1915 ook de eerste ‘eigen’ burgemeester van Krimpen aan den IJssel, nam de Oude Plaats na zijn dood over en die verliep toen
snel. (De Historische Kring daar over hem: ‘Ook de Kokerstraat werd nimmer
Burgemeester Kokerstraat. Mogelijk heeft dat te maken gehad met het toch nog
onverwachte ontslag van Krimpens eerste burgemeester naar aanleiding van
minder goede feiten gepleegd in de eerste wereldoorlog, waarvan de inwoners
alleen bij geruchte gehoord hadden.’) Het Capelse herenhuis werd in 1909 aan
de gemeente verkocht en was van 1909-1966 raadhuis. Over de arbeidsomstandigheden op deze steenplaats schreef Suus Boef in 2008 al. GW legateerde
trouwens bij zijn dood in 1904 wel 2000 gulden aan de Hervormde diaconie.
Een steen van hem en zijn vooroverleden vrouw Maria Helena Mijnlieff prijkt
nog op de Capelse Oude Begraafplaats.

Watersportliefhebbers
G.W. Lans Sr was dus een bekende man, vooral ook onder zeilsportliefhebbers.
‘Bij elke gelegenheid op watersportgebied kon men den statigen, ouden heer
Lans met zijn grijzen ringbaard en zijn strooien hoed in zijn open boeier de
‘Piet Hein’ aantreffen en hij was er steeds een gevierd persoon’, aldus de Rotterdamse architect Jan Verheul in zijn boekje ‘Oostelijk Rotterdam, Kralingscheveer en Capelle aan den IJssel’ uit 1933 nog.

In kranten van rond 1890 staan zijn wedstrijdresultaten met de ‘Piet Hein’. Hij
en zijn gelijknamige zoon (1869-1938) werden in de NRC van 1926 ook in één
adem genoemd in een geschiedverhaal van de deftige Rotterdamse Roei- en
Zeilvereniging
‘De Maas’: ‘de
heeren
G.W.
Lans’ uit Capelle met hun tjotter Piet Hein. In
maart 1897 werd
hun ‘snelvarende Tjotter ’Piet
Hein’, groot 8
Ton’ in de krant
te koop aangeboden met als
aanbeveling
‘meer dan 40
eerste prijzen’.
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site van een museum werd
hij na de verkoop omgedoopt in De Wielewaal.

De Oudheidkamer van de
HVN heeft dus een model
van de Isla II. Afgaand op
wedstrijdberichten in kranten werd rond 1910 de Isla
al vervangen door de Isla II
(resp. 10 en 12 m.). Deze beide schepen waren steeds van G.W. Lans jr. Zo was
er in september 1907 sprake van dat de Isla de tweejaarlijkse wedstrijd Rotterdam-Hoek van Holland van ‘De Maas’ zou hebben gewonnen, als zij niet was
gediskwalificeerd ‘als hebbende een man teveel aan boord’. Op een zondag in
juni 1913 werd door Lans jr met de Isla II zo’n wedstrijd wel gewonnen in de
‘Kiel- en zwaardjachten, 12 M klasse’ in 2 uur, 59 minuten en 37 seconden. In
het Rotterdamsch Nieuwsblad kwam zelfs een foto! Het was een extra prestatie volgens de krant Nieuws van den Dag: ‘Bij het aan start komen had een
aanvaring plaats tusschen de Davo III en de Isla II, waarbij deze laatste haar
boegspriet brak, waardoor de eigenaar zich echter niet liet afschrikken toch
aan den wedstrijd deel te nemen.’ Bertus Lans trouwde op 52-jarige leeftijd in
1922 in Den Haag en overleed in 1938 in Wassenaar. Zie www.stamboomlans.nl. Mevrouw mr. EMS Lans wist uit de familie te vertellen dat de Isla II in
1919 naar Noorwegen was verkocht.
Adri den Boer, secr. HVN

NIEUWE AANWINST HVC BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van de HVC in het Historisch Museum aan de Bermweg is
uitgebreid met het boek Groot Rotterdams Molenboek deel 2. In het boek
worden ook de Capelse molens beschreven.

Achtereenvolgens worden behandeld Molen De
Hoop, de Hoogdorpsche Molen ook wel ‘Goochdorps Mole’, de Kleine Molen, later de Lage Boezemmolen, de Grote Molen, later de Hooge Boezemmolen en tenslotte de Keetensche Molen of Keeten
Polder Mole.

Voor belangstellenden is dit boek ter inzage.
Het is verkrijgbaar bij de boekhandel en via
www.uitgeverijvoet.nl (010-2847362).
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NIEUWE DVD
‘WOONSTAD IN WORDING’

De Historische Vereniging heeft weer een nieuwe DVD uitgebracht onder
de naam ‘Woonstad in Wording’. De film is ontstaan uit een tweetal films
van de Gemeente Capelle aan den IJssel. Dat de HVC de film uitbrengt is
een gevolg van het feit dat de Beeldbank het beheer voert over het beeldarchief van de gemeente.

De film is bewerkt en van een animatie-menu voorzien door Bram van Bochove. De omslag van de DVD is de plattegrond van Capelle in 1977. In de film
worden een aantal aspecten van Capelle uit het jaar 1977 getoond. Dit zijn:
1 Gemeentehuis aan het Slotplein,
2 Woningen. Te zien zijn de Hoekenbuurt, Rondelen, Oostgaarde en Bergenbuurt.
3 Winkels en bedrijven. De winkelcentra De Koperwiek, Schermerhoek,
Slotplein, Bermweg en de bedrijven Feenstra Beton en A.Vuyk Scheepswerven.
4 Kinderen. Paradijssel en de speelmogelijkheden in de wijken.
5 Bijzondere gebouwen. De Ichtus en Meerhorst, de begraafplaats Schollevaar, het buurtcentrum Het Anker en het verzorgingstehuis De Roo.
6 Wandelmogelijkheden. Het park Middelwatering en de heemtuin.
7 Kerken. De Dorpskerk, de Hoeksteen en de Elim-kerk.
8 Dieren. Eenden in de singels, het hertenkamp in het park Middelwatering.
9 Onderwijs. De OBS Startblok, de scholengemeenshap J.C. de Glopper en
de technische school De Brug.
10 Sportmogelijkheden. Het Sportpark Couwenhoek, de voetbalvereniging
De Zwervers, de Honk- en Softbalvereniging The Thunderbirds, tennissen,
paardensport, watersport en sporthal Oostgaarde.
11 Cultuur. Kunstwerken in het openbaar en gebouwen.

De DVD kost € 10,00
(exclusief € 2,50 verzendkosten) en is verkrijgbaar in de webshop en via de website
van de Beeldbank.
Afgehaald in het museum worden voor de
DVD uiteraard geen
verzendkosten in rekening gebracht.
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WERKGROEP EDUCATIE START MET NIEUW PROJECT
ROND AMBACHTELIJK VERLEDEN

De HVC werkgroep Educatie is in januari gestart met een themaproject
rond de tentoonstelling ‘Ambachtelijk Verleden’. Het project is opgezet
voor basisschoolleerlingen uit de groepen 5 en 6. Inmiddels zijn de eerste
scholen op bezoek geweest in het Historisch Museum aan de Bermweg.

Verdwenen Ambachten is het vierde project dat Educatie aanbiedt aan basisschoolleerlingen. Zij maken op deze manier kennis met enkele beroepen die
vroeger in Capelle werden uitgeoefend: de steenbakker, de turfsteker, de smid
e.a.
In een inleiding wordt aan de groep verteld hoe kinderen vaak tot hun beroepskeuze kwamen bijv. van vader op zoon of door als leerling te gaan werken bij
een ambachtsman. Ook de rol die kinderen vroeger (gedwongen) speelden in
het arbeidsproces komt aan de orde.
Zij bekijken interactief de tentoonstelling en krijgen een aantal opdrachten die
te maken hebben met de verdwenen beroepen.
Zo storten zij ijsselstenen uit de vormen, draaien stenen om te drogen en stapelen ze voor de oven.
Over het met de hand maken van klompen wordt een dvd vertoond. Later voeren de kinderen op het eindresultaat een vrolijke klompendans uit.
Er wordt touw gedraaid, er mag op een aambeeld worden geslagen (en op het
hoefijzer) en van de beroepen die in de tentoonstelling voorkomen is een duidelijke dvd beschikbaar.

De eerste reacties zijn overduidelijk positief.
Naast Verdwenen Ambachten biedt de werkgroep Educatie de projecten Mijn
over- over opa was een dief (groepen 2, 3 en 4), Waterpas (groep 6) en Hoog
Water (groep 7 en 8) aan via de CultuurWijzer Capelle. Scholen kunnen zich
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via de website van de CultuurWijzer bij de HVC melden voor deelname aan
een project.

Coördinator en contactpersoon van de werkgroep is Anneke Specht (annekespecht@live.nl), die dit nieuwe project samen met mede-coördinator Ans de
Koning heeft opgezet.
De begeleiding van de groepjes wordt gedaan door vrijwilligers. Er is altijd
plaats voor mensen die het leuk vinden om kinderen te begeleiden tijdens het
opdrachtencircuit.

BURGEMEESTER FRANK KOEN OPENT EXPOSITIE
IN HET DIEF- EN DUIFHUISJE

Zaterdag 5 april 2014, museumzaterdag, zal burgemeester Frank Koen
om 10 uur de nieuwe expositie in het Dief- en Duifhuisje openen. Deze expositie heeft als titel ‘Van KLEIJn dorp tot KOENe stad’. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

‘Van KLEIJn dorp tot KOENe stad’
Voor de mensen die op Open Monumentendag niet de expositie ‘Macht en
Pracht in Capelle’ in het Van Cappellenhuis of daarna in het gemeentehuis hebben kunnen zien is dit een herkansing. De expositie in het Dief- en Duifhuisje
toont namelijk een aantal informatiepanelen die ook reeds onderdeel hebben
uitgemaakt van de expositie ‘Macht en Pracht in Capelle’.
Maar óók voor de mensen die deze expositie wel hebben gezien is het een herkansing. Op de panelen viel namelijk zoveel te zien en te lezen dat bezoekers
aangaven dat het onmogelijk was om alles in één keer te lezen en op te slaan.
Om die reden én omdat er dit jaar ook nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn
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leek het ons een goed idee om aandacht te besteden aan enkele ontwikkelingen
in het bestuur van de gemeente Capelle aan den IJssel, door de eeuwen heen.
De expositie is te zien op de benedenverdieping van het Dief- en Duifhuisje.

‘De kastelen van Capelle’
Op de zolder is de vaste expositie ‘De kastelen van Capelle’ te zien, met een
prachtige nieuwe maquette van het eerste slot van Capelle. Deze maquette is
gemaakt door enkele mensen van het HVC-klussenteam, Sjaak Sommer en
Nico Feijnenbuik.

Rondleidingen in het Slotpark
Dit jaar wordt op alle zaterdagen dat het Dief- en Duifhuisje open is óók een
rondleiding door het Slotpark gegeven. Aanvangstijd 14.00 uur, vertrek bij het
Dief- en Duifhuisje.
Wanneer is het Dief- en Duifhuisje open
De maanden april tot en met oktober, steeds de 2e zaterdag van de maand.
De openingstijden zijn 13.00 – 16.00 uur.

Extra openingen zijn er op
Zaterdag 5 april, museumzaterdag; openingstijden 10.00 – 16.00 uur
Zaterdag 13 september, Open Monumentendag;
openingstijden 10.00 – 16.00 uur.

Speciaal voor de kinderen
Ook dit jaar staat de schandpaal weer op het plein bij het Dief- en Duifhuisje.
En we hebben een paar prachtige stempels met het wapen en logo van de gemeente Capelle laten maken. Daarmee kun je jezelf versieren; stempels op je
handen én je wangen, stempels waar je maar wilt.

En heel speciaal: voor jong (én oud!) is er een bouwplaat van het Dief- en
Duifhuisje.
Bram van Bochove heeft het gemaakt. Aan de bezoekers de schone taak om er
een echt Dief- en Duifhuisje van te maken.

We hopen u allemaal te mogen begroeten.
Namens het team Dief- en Duifhuisje,
Anneke van den Bremen, coördinator
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‘Kijk ze komen op het veld’. Foto HVC-Beeldbank.
HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (7)

‘Kijk ze komen op het veld, een gejuich uit duizend kelen. Want je staat er
van versteld, als de sterrenploeg gaat spelen…’. Deze regels uit ‘Hand in
Hand, Kameraden’, het bekende lied van voetbalclub Feyenoord, schoten
mij als vanzelf te binnen toen ik de foto van deze aflevering onder ogen
kreeg. Zinnen die in 1961 naar aanleiding van de eerste Europese overwinningen van Feyenoord I werden geschreven door de Rotterdamse
componist en liedjesschrijver Jaap Valkhoff (Jacobus, 1910-1992). Echter
gaat het hier niet om de club van zuid, maar om onze eigen Voetbalvereniging Capelle en wel op de dag van de officiële opening van het Sportpark ’t Slot zaterdag 17 augustus 1963.

Op de foto lopen de spelers van de eerste elftallen van VV Capelle en Kozakken Boys uit Werkendam, voorafgegaan door de legendarische Capelle-voorzitter Jan Kaptein (1915-1968), langs een erehaag van jeugdspelers naar het
hoofdveld voor de eerste officiële voetbalwedstrijd op het splinternieuwe complex. De junioren houden twee spandoeken omhoog, waarvan op één de aanmoedigende woorden ‘Hup Capelle, geeft ze de vellen’ zijn te lezen. Dit alles
onder het toeziend oog van hun trainer, Leen van Wingerden (1939), in het dagelijks leven toen onderwijzer op de ‘Openbare Lagere School ’t Slot’ aan de
Rozenburcht. Links van Kaptein de aanvoerder van de Brabanders, rechts van
hem Capelle-aanvoerder Daan Luchtmeijer (Daniël Dirk, 1929-2010).
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Sportpark ’t Slot
In de plannen voor de bouw van de Algerabrug, de Stormvloedkering en het
realiseren van de Algeraweg als secundaire waterkering, hield men rekening
met het feit dat de begraafplaats aan de Nijverheidstraat zou moeten worden
verplaatst naar het aan de De Ruyterstraat gelegen voetbalveld van VV Capelle. De club klopte daarom al in een vroeg stadium aan bij de gemeente voor een
vervangend terrein, daarbij op de voet gevolgd door de Capelse Voetbalvereniging Zwervers, welke vereniging aan de Kerklaan voor ƒ 320,— (€ 145,50)
per jaar een erbarmelijk slecht bespeelbaar veld huurde. Het was PvdA-wethouder Arie Heuvelman (1914-2002) die zich meteen opwierp als een warm
pleitbezorger voor een nieuwe accommodatie voor beide clubs en met een plan
kwam dat voorzag in het realiseren van een sportcomplex met drie voetbalvelden nabij het ‘Uitbreidingsplan ’t Slot’. Twee velden daarvan waren bestemd
voor zaterdagclub VV Capelle, de derde was voor CVV Zwervers, de vereniging met zowel een zaterdag- als zondagafdeling. Maandag 12 mei 1958 boog
de gemeenteraad zich over het plan. Het werd een verhitte, rumoerige vergadering waarin het meerderheidsvoorstel van het college na een lange discussie
met 7 tegen 6 stemmen werd verworpen. Voor stemden PvdA en VVD, tegen
waren ARP, CHU en SGP. De bezwaren van de confessionele fracties gingen,
naast die van financiële aard, voornamelijk uit tegen het feit dat CVV Zwervers
ook op zondag speelde. Daarom werd door de ARP voorgesteld een commissie
te benoemen, die het bestuur van CVV Zwervers zou moeten gaan bewegen
van het spelen op zondag af te zien. Maar ook dit voorstel haalde het niet. In de
raadsvergadering van 2 juni 1958 kwam er een nieuw, beperkter plan op tafel,
waarin werd voorgesteld geen drie maar twee voetbalvelden aan te leggen, alleen bestemd voor zaterdagclub VV Capelle. Een plan dat behoudens de goedkeuring van Gedeputeerde Staten (GS) werd aanvaard, waarbij tegelijkertijd
een eerste som geld werd gevoteerd. Een en ander betekende wel dat CVV
Zwervers voorlopig aan de Kerklaan moest blijven doormodderen. Het duurde
echter nog twee jaar, eer GS haar goedkeuring aan het plan gaf en men aan de
slag kon.

Begin september 1960 kon de Nederlandsche Heidemaatschappij eindelijk aan
het werk. Het karwei begon met een bijzonder ongeval. De machinist van de
eerste graafmachine die werd ingezet, een dragline van de Rotterdamse firma
AHA de Man, nam vanaf de Ketensedijk de verkeerde afrit. In plaats van richting werkterrein de weg te kiezen die liep vanaf de dijk via de Slotlaan en de
Da Costasingel, koos hij voor de smalle afrit naar het erf van Ketensedijk 11,
de boerderij van Cornelis Luijt, en het buurtje ‘Middenin’. Nog maar net op
weg naar beneden zakte de machine naar rechts weg en hobbelde vervolgens
naast de afrit omlaag, vernielde een betonnen trap en een tuinhek, waarna de
giek van de dragline zo’n drie meter de bovenverdieping van Ketensedijk 19
binnendrong terwijl de schepbak van het werktuig met geweld tegen de gevel
sloeg. Later, bij de opening van het Sportpark, zou de directeur van de Heidemaatschappij over het ongeval opmerken dat ‘dit kwam door de haast die de
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machinist had om te beginnen. Hij had al zolang moeten wachten’. De woning,
bij toeval het huis van oud-Capelle-doelman Barend de Groot (1912-1979),
liep grote schade op. De werkzaamheden liepen na de crash nog meer vertraging op. De oorzaak lag, in combinatie met het natte na- en voorjaar, vooral in
de slechte draagkracht van het veengrasland waarop het sportpark moest worden aangelegd. Er stond lange tijd zoveel water op het terrein dat vele Capellenaren zich vertwijfeld afvroegen of de Heidemaatschappij met de aanleg van
een groot zwembad bezig was in plaats van met voetbalvelden. De aannemer,
die keer op keer liet weten dat ‘de grond niet slecht was, maar van een zodanige samenstelling dat er wat meer over moest worden nagedacht’, stelde het gemeentebestuur en de VV Capelle echter niet teleur en leverde een sportpark op
waar Capelle aan den IJssel trots op kon zijn. Een goed besluit was in ieder geval de velden nog een jaar niet te bespelen, dit om de structuur van de grond en
de sterkte van de grasmat te bevorderen.

Maandag 2 december 1962, ruim voor de officiële opening, stond het spelen op
zondag op ’t Slot opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Aanleiding was
dat binnen afzienbare tijd CVV Zwervers, in verband met woningbouw op die
plek, haar terrein aan de Kerklaan moest verlaten. Het plan was, in afwachting
van het realiseren van een vervangende locatie aan de Groenedijk, de club te
laten verkassen naar het dan voormalige terrein van VV Capelle aan de De
Ruyterstraat. Echter voetballen op zondag, en niet alleen vanwege de naastgelegen begraafplaats, was daar taboe. Daarom stelde het college van B & W de
vergadering voor het bijna gereed zijnde nieuwe gemeentelijk sportcomplex
óók op zondag te gaan verhuren, zodat CVV Zwervers net als zaterdagclub VV
Capelle in de nabije toekomst haar competitiewedstrijden ook op het Sportpark
‘t Slot kon afwerken. De toon in het debat over het daar wel of niet spelen op
zondag was gematigder dan vier jaar eerder. Ondanks dat werd er nog stevig
over gediscussieerd, met het voor CVV Zwervers positieve eindresultaat dat
het voorstel van B & W met tien stemmen voor en vijf tegen werd aanvaard.
Bij de tien voorstemmers waren ook de raadsleden van de ARP, die in principe
tegen het voetballen op zondag waren, maar desondanks akkoord gingen met
de woorden ‘Men moet aan de macht van de overheid een grens weten te stellen ‘. Een tevreden wethouder Heuvelman sloot het agendapunt voldaan af met
‘Drie en een halve ton is er in het nieuwe sportcomplex van Capelle gestoken. Het is heel plezierig dat een terrein als dit, met volledige kleedgelegenheid en een ruime kantine, nu ten volle benut
kan gaan worden’.
De openingshandeling: het hijsen van de nationale driekleur door Annemarie Kaptein, onder de paraplu van Capelle-aanvoerder Daan Luchtmeijer. De jongeman links
naast de vlaggenmast is de auteur van dit verhaal.
Foto HVC-Beeldbank.
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De opening
Kort voor 14 uur verzamelden
zo’n honderd genodigden zich in
het door directeur Gemeentewerken Chr. G. Poppenk geheel belangeloos ontworpen clubgebouw. Een trotse wethouder
Heuvelman droeg daarna, als
eerste in een rij van sprekers
waar gemakkelijk een compleet
voetbalelftal uit kon worden geformeerd, het Sportpark ’t Slot
over aan het bestuur van VV Capelle. Daarbij herinnerde hij ‘de
Slotheren’ eraan dat met hen was
overeengekomen dat CVV Zwervers tot aan de opening van
Sportpark Couwenhoek (geopend 10 augustus 1968) op zondag van het complex gebruik
mocht maken. Aansluitend was
het Annemarie Kaptein, de bijna
18-jarige dochter van Capelle’s
voorzitter, die door middel van De gelande helikopter met scheidsrechter Roomer, wethouder Heuvelman en een onbekende
het hijsen van de nationale drieheer. Foto HVC-Beeldbank.
kleur in een mast bij de ingang
van het clubgebouw, de officiële
openingshandeling mocht verrichten. Na een geanimeerde receptie togen de
genodigden en de 1e elftallen van VV Capelle (4e klasse C) en Kozakken Boys
(2e klasse B)’, onder de tonen van muziekvereniging ‘Eendracht Maakt
Macht’, rond 16 uur naar het hoofdveld voor het spelen van de eerste officiële
wedstrijd op ’t Slot. Ruim op tijd om op de middenstip een helikopter te zien
landen met aan boord wethouder Heuvelman en de in Capelle woonachtige
topscheidsrechter Piet Roomer (Pieter Paulus, 1920-2000). Roomer (83 internationale wedstrijden, waarvan 20 officiële interlands) had de voetbal waarmee
gespeeld ging worden bij zich. Dat was er niet zomaar één, maar de bal die op
2 juni 1963 was gebruikt bij het door Roomer geleide duel in Praag tussen Tsjecho-Slowakije- Hongarije (uitslag 2-2). Heuvelman verrichtte nadat de helikopter het luchtruim weer had gekozen met de bijzondere bal de aftrap van de
wedstrijd, die ofschoon VV Capelle behoorlijk partij gaf, door het hoger geklasseerde Kozakken Boys met 7-1 werd gewonnen. De Capelse eer werd tot
genoegen van de bijna 1000 toeschouwers, in het laatste kwartier van de strijd
gered door Capelle-spits Piet de Jong (Pieter, 1939) die met een fraaie omhaal
de Werkendamse keeper wist te passeren en zo het eerste officiële thuisdoelpunt op ’t Slot scoorde.
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Voetbalvereniging Capelle
De opening van Sportpark ’t Slot was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van VV Capelle, de club die op 20 februari 1930 in café ’t Centrum van Jan
Oudenaarden(1882-1938) aan de Nijverheidstraat 204 werd opgericht en als
vanzelf de naam van het etablissement meekreeg. Dat was een dag voor de oprichting van CVV Zwervers en enkele jaren na het stichten van ‘De Keetensche
Leeuw’, een vereniging uit Keeten (Capelle-west) met vooral leden van dertien
en veertien jaar, die in ’t Centrum opging. De nieuwe vereniging, wilde alleen
op zaterdag spelen en sloot zich aan bij de Christelijke Voetbal Bond (CVB). In
eerste instantie werd getraind en gevoetbald op een stukje land van boer
Herpst, slechts 50 bij 50 meter groot, waarvoor per week drie kwartjes huur
moest worden betaald. Die periode duurde niet lang, na veel overleg kon één
avond per week worden getraind op het veld van de CVV Zwervers aan de
Mauritsstraat in de Oude Plaats. Hieraan kwam abrupt een eind toen ’t Centrum
het voorstel van Zwervers om samen te gaan afwees. Nadat Zwervers in de zomer van 1930 naar een terrein aan de Kerklaan was verhuisd kwam het terrein,
eigendom van bakker Henk Roos (Hendrik, 1891-1962), in de Oude Plaats vrij.
Het bestuur van ’t Centrum was er zeer snel bij om het voormalige veld van
Zwervers, vanwege de kleine afmetingen ‘de kippenren’ genoemd, te huren. De
huursom bedroeg ƒ 150,00 (€ 68) per jaar. De leden waren er blij mee, voortaan konden er naast uit- ook thuiswedstrijden worden gespeeld. Ook Roos
moet tevreden zijn geweest, hij bleef het veld namelijk gewoon voor zijn paarden gebruiken, waardoor voor een wedstrijd eerst de achtergelaten paardenvijgen moesten worden opgeruimd. Een echte kleedruimte was er helaas niet,
hiervoor werd bij gebrek aan beter een nabijgelegen varkenshok gebruikt. In
1933 werd teruggekeerd naar Keeten en verkast naar de De Ruyterstraat. Een
veld dat in de crisistijd door werkloze leden en niet-leden met de hand en geleend gereedschap werd aangelegd. Als enkele maanden na de Duitse inval in
1940 alle voetbalbonden door de bezetter min of meer gedwongen worden te
fuseren met de Nederlandsche Voetbalbond (de titel Koninklijk mocht van de
Duitsers niet meer worden gebruikt) verandert de naam van de vereniging in
Voetbalvereniging Capelle. Dit omdat als nieuwkomer de naam ’t Centrum niet
mocht worden gehandhaafd aangezien al een andere vereniging met die naam
bij de NVB stond ingeschreven. Zoals hiervoor al beschreven verhuisde VV
Capelle in de zomer van 1963 naar Sportpark ’t Slot in de wijk Middelwatering. De accommodatie die vorig jaar dus 50 jaar bestond en waar de vereniging tegenwoordig successen boekt als topklasser in de hoogste regionen van
het amateurvoetbal.
Paul Weyling

Kijk voor meer historische foto’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
8800 historische foto’s uit de collecties van de HVC, de gemeente en particulieren online, die over de gehele wereld kunnen worden bekeken.
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

De HVC is gastheer van de Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV) afdeling Rotterdam op zaterdag 5 april a.s. In onze Educatieruimte naast het Historisch Museum houdt de NGV op deze dag (ook
Museumdag) er een bijeenkomst, waarbij, zoals zij zeggen, een genealogisch getinte lezing zal worden gehouden.

Geïnteresseerde leden van de HVC zijn door de NGV van harte bij deze bijeenkomst uitgenodigd. Na de verenigingszaken (van half twee tot twee uur) begint
om 14.00 uur de lezing, ditmaal over handmerken.

MEER GENEALOGIE……

Geïnteresseerden in het familieverleden krijgen de mogelijkheid om zich
breed te laten informeren over stamboomonderzoek en de rol van het internet.

Er zijn vergevorderde plannen om, bij voldoende belangstelling d.w.z. 10 – 15
deelnemers, zgn. stamboomcafés te organiseren in de Bibliotheek aan het
Stadsplein.
Na een inleiding, verzorgd door Roel Vennik, docent genealogie en bestuurslid
van diverse genealogische verenigingen op vrijdag 28 maart (van 16.00 tot
17.00 uur) komen de volgende onderwerpen in de Stamboomcafés (van 10.30
tot 12.00 uur) aan de orde:
11 april:
Genealogie en familiegeschiedenis
2 mei:
Bevolkingsregistratie 19e en 20e eeuw
30 mei:
Voornamen en familienamen
26 september; Rondleiding Gemeentearchief Rotterdam
17 oktober:
Bevolkingsregistratie 17e en 18e eeuw
Doop-, trouw- en begraafregisters
Vestiging en vertrek
14 november: Kennismaking met aanvullende bronnen. Notariële archieven,
rechterlijke archieven, belastingregistratie

Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25,00 voor het totale pakket.

Binnen het samenwerkingsverband ‘Historie in de Bibliotheek’ tussen bibliotheek, gemeente Capelle en de HVC ondersteunen wij dit initiatief van harte.
Informatie zult u ook kunnen vinden op de HVC website; voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij info@hvc-capelle.nl of ondergetekende.
Jos Specht
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WAT LIGT ER OP DE PLANKEN VAN HET DEPOT?
Een nieuwe aanwinst: een multifunctioneel schaartje geschonken door de
heer Beunder.

Het schaartje kan
n.l. niet alleen knippen, maar de lange
zijde is een liniaaltje van 8 cm, het
uiteinde is afgeplat
als schroevendraaier (?) of om onder
het deksel van een
potje te steken (ontluchten) zodat het
gemakkelijker geopend kan worden.
Als het schaartje
geopend is zie je op
het ene ‘kruispunt’
een cirkeltje met
tandjes om bv. een dopje los te draaien, aan de andere zijde een cirkeltje met
schuine kantjes - ziet er uit als een guts.

In het ene oog zit een klein getand wieltje (radeerwieltje?), in het andere oog
een glad scherp wieltje. Verder zijn er hier en daar inkepingen, uitsparingen,
onduidelijk waar dit voor dient.
Een grappig detail: onder het ene oog zit een lensje met een doorsnede van 3
mm, een zgn. Stanhope kijkertje.

Stanhope was een firma die van 1860-1930 in allerlei voorwerpen kleine spiekgaatjes met een lensje maakte. Als je er doorheen gluurde (Stanhope ‘peeping’)
zag je een plaatje, meestal stadsgezichten.
In het schaartje is een ansichtkaart van de Spaanse plaats San Sebastian te zien.

De vraag van de heer Beunder was of dit schaartje bij een bepaald beroep gebruikt werd, maar waarschijnlijk is het een handig hebbedingetje op vakantie of
bij het picknicken, zoals een Zwitsers zakmes.
Aartje Bernhart
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