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Bij de omslag:
Ijsbrekers Vrede en Deutschland op de Hollandsche IJssel ter hoogte van veer
Van der Ruit in de winter van 1942
(HVC Beeldbank)
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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VAN DE VOORZITTER

Woensdag 25 maart a.s. houden we onze Algemene Ledenvergadering in de Educatieruimte bij het Beijerinckgemaal. Deze Nieuwsbrief staat daar grotendeels van in het
teken. U vindt er alle benodigde stukken, die een terugblik
geven op het verenigingsjaar 2014, maar we kijken uiteraard ook vooruit.

Zo staan er in 2015 weer twee nieuwe exposities op stapel. Van één ervan vindt
u al een uitnodiging voor de opening in april in deze Nieuwsbrief. Kan dus alvast in de agenda.

We verwachten de plannen af te kunnen ronden om van de gemeente ontvangen gedigitaliseerde gegevens over Burgerlijke Stand en andere Archieven op
een website toegankelijk te maken.
Verder ontwikkelen we initiatieven om belangstellenden inzicht te geven in het
hoe en wat van stamboomonderzoek.
Ook aan de ledenwerfkant zijn activiteiten te verwachten om het draagvlak van
de HVC in de Capelse gemeenschap verder te versterken..

Een van de andere onderwerpen die ongetwijfeld aandacht van de HVC zal
krijgen is het project dijkversterking in de Dorpsstraat en, daarmee samenhangend de ontwikkelingen rond het historische Slotpark. Bij de aanvang van het
project dijkversterking heeft de HVC zich op de mailinglijst laten zetten van
het Hoogheemraadschap, zodat hun Nieuwsbrieven waarin de voortgang wordt
gerapporteerd aan de dijkbewoners ook bij de HVC terecht komen. Ook volgen wij de voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp. Zo houden wij de
vinger aan de pols.

Wanneer er schade dreigt voor een monument of beschermd dorpsgezicht als
gevolg van het dijkversterkingsplan van het Hoogheemraadschap of parallel
daaraan lopende gemeentelijke projecten, reageren wij via de formele inspraakprocedures. Zo hebben we in 2014 een zienswijze gestuurd inzake het plan om
parkeerplaatsen te realiseren ten koste van het Doorenbosplantsoen.

Praktisch heeft de HVC, op verzoek van de gemeente, het afgelopen jaar een
adviserende rol op cultuur-historisch vlak gehad inzake de gemeentelijke plannen voor het Slotpark en dan met name als het gaat om het zichtbaar maken
van de contouren van het Slot op het Sloteiland. Desgevraagd zullen wij ook in
2015 hieraan onze medewerking verlenen.

Ik hoop dat u deze Nieuwsbrief weer met belangstelling zult lezen. Hopelijk tot
ziens op onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 maart a.s., waar ik
u in grote getale hoop te ontmoeten.
Jos Specht
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UITNODIGING LEDENVERGADERING
WOENSDAG 25 MAART 2015

Geacht HVC-lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 maart 2015 in de educatieruimte van het Historisch Museum, Bermweg 13. Aanvang 19.30 uur De educatieruimte is open vanaf 19.00
uur

AGENDA
Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
Mededelingen
Berichten van verhindering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2014
zie deze Nieuwsbrief pagina 5
Jaarverslag 2014
zie deze Nieuwsbrief pagina 8

Financieel overzicht 2014
zie deze Nieuwsbrief pagina 20

Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2015
Begroting 2016

Bestuursverkiezing
De bestuursleden Anna Swets en Anneke Scheffer zijn aftredend en herkiesbaar. Mevr. Agnes Riphagen heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in
het bestuur. Het bestuur stelt voor haar te benoemen in het bestuur voor een periode van drie jaar Er is momenteel nog één vacature voor een algemeen bestuurslid.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht dit aan de voorzitter
kenbaar te maken, uiterlijk voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

Activiteitenplan 2015

Vaststelling Huishoudelijk Reglement, versie 2015
Tijdens de behandeling van dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven.
Leden die vooraf inzage willen in dit document worden verzocht dit aan het secretariaat kenbaar te maken via info@hvc-capelle.nl
Rondvraag
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Sluiting
Pauze

Na de pauze zal een lezing worden verzorgd over het onderwerp: Schielands
Hoge Zeedijk, verleden, heden en toekomst. (bij het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief bereikte ons het bericht dat de geplande lezing geen doorgang kan
vinden. Wij zoeken een alternatieve spreker of een alternatief onderwerp)

Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar van gedachten te wisselen.
Jos Specht, voorzitter
Anneke Scheffer, secretaris a.i.

Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle aan den
IJssel, is voor €7,95 verkrijgbaar in het Historisch Museum aan de
Bermweg 13 en te bestellen via de webwinkel op www.hvc-capelle.nl
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP WOENSDAG 26 MAART 2014

Aanwezig 28 leden. Bericht van verhindering ontvangen van de heer en mevrouw Rijkaart van Cappellen, de heer en mevrouw Van Es, de heer C, van
Yperen en de heer H. van der Pas.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom in de
educatieruimte. De agenda word conform vastgesteld.
2. Mededelingen
Anders dan de in de aanhef genoemde berichten van verhindering zijn er geen
mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2013
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2013
De voorzitter neemt het verlag door. Paul Weyling merkt op dat in het verslag
geen melding is gemaakt van de werkzaamheden van Peter Stolk als webmaster. Er wordt door Carola Peters dieper ingegaan op de publiciteitsbenutting
voor de HVC, waarbij ook de standpunten van de HVC verkondigd dienen te
worden. Hierna geeft de vergadering haar goedkeuring aan het jaarverslag.

5. Financieel jaarverslag 2013
De penningmeester licht de grote posten toe. Peter Peters oppert of we de contributie dienen aan te passen gezien de kosten. Er worden verder geen opmerkingen geplaatst en het financiële jaarverslag 2013 wordt aldus vastgesteld.

6. Verslag kascontrolecommissie 2013
De kascontrole heeft plaatsgevonden. Ineke Tirion-Beijerinck en Diana Al hebben de controle op 15 februari 2014 uitgevoerd en naar aanleiding daarvan
wordt de algemene ledenvergadering voorgesteld om goedkeuring hieraan te
hechten. De vergadering stemt hiermee in.

7. Benoeming kascontrolecommissie 2014
De nieuwe commissie voor 2014 wordt benoemd in de personen Diana Al en
Frans van Es met als reserve Peter Peters.

8. Begroting 2015
Hans Bolkestein vraagt naar de grote post ‘inkoop boeken’.Eric Steenhouwer
licht toe dat dit de mogelijke toekomstige publicatie van het boek over de middenstand betreft. De begroting wordt verder zonder opmerkingen goedgekeurd.
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9. Bestuursverkiezing
De voorzitter meldt dat er zich geen kandidaat secretaris heeft gemeld. Hij doet
alsnog een dringend beroep op de vergadering voor een kandidaat.
Anneke van den Bremen en Joost van Leest, die niet meer in het bestuur zullen
terugkeren, worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet.

10. Speerpunten 2014
De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraad een stuk omtrent het archiefbeleid
heeft aangenomen, waarin vooral technische zaken geregeld worden. De HVC
heeft haar wensen kenbaar gemaakt omtrent de aanbesteding van een nieuwe
archiefbewaarplaats. Deze zijn in dit beleidsstuk opgenomen.
Er dient een groep geformeerd te worden die de registratie van diverse, gedigitaliseerde registers van de gemeente op zich neemt. De kosten van een module ‘Registers en Archieven’, die binnen Atlantis zal draaien en door de HVC
onderhouden zal worden, zullen door de gemeente gedragen worden.
Suus Boef stelt een vraag over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de
bestanden. Zodra een en ander zijn beslag heeft gekregen kan hier nader op
worden ingegaan. Nu worden de voorbereidingen getroffen om straks de gegevens toegankelijk te maken.
De werkgroep Exposities treft voorbereidingen voor de expositie “Capelle Op
Reis”.

Anneke van den Bremen schetst de vergadering de activiteiten van het Dief- en
Duifhuisje voor dit seizoen.

Jos Specht meldt dat in samenwerking met de Bibliotheek bijeenkomsten zullen worden georganiseerd met genealogie als thema.

Gedeelten van de gemeentelijke monumenten ‘s Gravenweg 141 en 325 zullen
gesloopt worden. Mede via ons contact in de Monumentencommissie zal getracht worden zo veel mogelijk van het historisch aanzicht te behouden.

11, Rondvraag
Wim van den Bremen merkt op dat het rapport over cultuurhistorische elementen dat is uitgebracht, tot op heden nog tot geen enkele reactie van de gemeenteraad heeft geleid. Hij is van mening dat het onderhoud aan de historische kaden slecht is gedaan. Hij stelt voor om het Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard hiervan op de hoogte te brengen en met hen in overleg te treden. De voorzitter heeft er geen probleem mee dat Wim van den Bremen als
HVC-expert over dit onderwerp optreedt, mits er gerapporteerd wordt aan de
HVC.

Anneke Scheffer stelt vast, dat er over het algemeen geen belangstelling bestaat
bij de betrokkenen om hun lezingen te promoten via de HVC website. Besloten
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wordt daarom dat als er vragen zijn hieromtrent deze naar de desbetreffende
deskundigen binnen de HVC doorgespeeld worden.

Hans Bolkestein vraagt zich af of de activiteiten in het Slotpark vermeldenswaard zijn om in de vergadering te worden besproken.
Het betreft hier het zichtbaar maken van de contouren van het voormalige Slot.
Anneke van den Bremen legt uit hoe een en ander tot stand is gekomen, wat de
huidige stand van zaken is en hoe de werkgroep in dit project staat.
Kort gezegd komt het er op neer dat het oorspronkelijke HVC initiatief overgenomen is door de gemeente en ingepast in het grote project dijkversterking en
de plannen die in dat kader worden ontwikkeld. De werkgroep behoudt een adviserende rol.
Carola Peters merkt op dat het waardevolle pr voor de vereniging betekent
wanneer voor dit soort activiteiten meer de publiciteit wordt gezocht. Over de
invulling van pr activiteiten zal in het bestuur verder worden gesproken.

Adrie Kok merkt op dat de roestboot voor het gemaal weggehaald zou moeten
worden. De voorzitter is het daar mee eens en zal de beheerder van het gemaal
hierover benaderen.

De voorzitter neemt na de rondvraag namen de vereniging afscheid van Anneke van den Bremen en Joost van Leest. Hij bedankt hen voor de langdurige samenwerking en grote inzet voor de HVC, zet hen in de bloemetjes en overhandigt hen als dank een cadeau bon.
Gert Mulder vraagt het woord en namens de vergadering spreekt hij op historische gronden uit dat er, inclusief Anna Swets, sprake is van een verlies van 40
dienstjaren binnen het bestuur.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en last hierna een korte pauze in.

13. Presentatie
Na de pauze geeft Ans de Koning namens de werkgroep Educatie een leuke
uitleg over wat de groep doet en draait daarna de nieuwe DVD van het project
Droge Voeten. Door middel van een PowerPoint presentatie laat Irja Verweijen
in ongeveer 20 minuten de nieuwe presentatie voorbijkomen die dieper ingaat
op de ontstaansgeschiedenis van Capelle aan den IJssel.
Bram van Bochove geeft een presentatie over het werk waar de Beeldbank
werkgroep zich mee bezighoudt en het belang van een goede documentatie van
beelden die de Capelse geschiedenis in beeld brengen.
Na afloop wordt er onder het genot van een drankje en een hapje nog even met
elkaar nagepraat.
Jos Specht,
Joost van Leest,
voorzitter
secretaris
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2015 pagina 7

DE HVC IN HET JAAR 2014

BESTUUR
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft in
het jaar 2014 afscheid genomen van twee van haar bestuursleden t.w. Anneke van den Bremen en Joost van Leest. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd van beide bestuursleden afscheid genomen. Voor hun inzet
voor de vereniging werden woorden van grote dank uitgesproken.

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2014 :
Jos Specht
Voorzitter
Eric Steenhouwer
Penningmeester
Anneke Scheffer
Secretaris a.i.
Anna Swets
Algemeen Bestuurslid / Ledenadministratie

Het bestuur heeft in 2014 maandelijks vergaderd en besteedde één vergadering
volledig aan het toetsen en formuleren van het beleid.

Tot grote teleurstelling van het bestuur vond de onder verantwoordelijkheid
van de HVC voorgenomen publicatie van het boek over de Capelse middenstand definitief geen doorgang. Het project werd uit de financiële verslaggeving verwijderd.

Met de gemeente Capelle werd overlegd over de openbare aanbesteding Archiefbeheer Historisch Archief. In de aanbestedingsdocumenten werd het pakket van eisen over o.a. toegankelijkheid, zoals eerder opgesteld door de HVC,
weliswaar opgenomen, maar werd voorbij gegaan aan wensen van redelijke bereikbaarheid. Het archief verhuisde naar een archiefbewaarplaats in Nijverdal.
De gemeenteraad werd ingelicht over de schok die dit aanbestedingsresultaat
bij de HVC teweeg bracht.

Gezien de hoge energielasten voerde de penningmeester onderhandelingen met
diverse aanbieders van energie en onderzocht hij de mogelijkheden van collectieve inkoop. Dit resulteerde in een substantiële verlaging van de tarieven, die
naar wij verwachten in 2015 tot uiting zullen komen.

Open Monumentendag 2014 met het thema OP REIS is succesvol verlopen. Er
werd een Jan Plezier ingezet om bezoekers van deze manifestatie langs Capelse monumenten te voeren, met gesproken informatie door HVC gidsen. Van
Cappellenhuis, het J.A. Beijerinck gemaal, het Dief- en Duifhuisje en het Historisch Museum trokken vele bezoekers.

Namens de HVC werd een zienswijze ingediend bij het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard inzake de herinrichtingsplannen Doorenbosplantsoen.
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LEDEN EN VRIJWILLIGERS
Per 31 december telde de vereniging 553 leden, een netto daling van 9 leden.
Helaas moesten wij van enkele leden afscheid nemen in verband met overlijden, maar in 2014 waren er relatief opvallend veel opzeggingen in verband met
bezuiniging op de uitgaven.
Wat het vrijwilligersbestand betreft, de vereniging kon in het afgelopen jaar op
68 personen rekenen die zich op de een of andere manier inzetten voor de
HVC.
In september heeft het bestuur hen als dank een excursiedag aangeboden naar
Den Haag, waar een stadswandeling en een bezoek aan het Mauritshuis op het
programma stonden. De dag werd mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligersbijdrage van de gemeente Capelle aan den IJssel, die bedoeld is als financiering van een waarderingsactiviteit.
EXPOSITIES

HISTORISCH MUSEUM
In 2014 stond tot medio augustus de goed bezochte tentoonstelling “Verdwenen
Ambachten” in het museum opgesteld. Deze tentoonstelling gaf een beeld van
het vakmanschap en de arbeid die in het verleden onderdeel vormden van de
plaatselijke economie. Zo werden o.a. de smid, de touwslager, de turfsteker en
de steenbakker tot leven gebracht in levensgrote figuren, omringd door het gereedschap dat hun ambacht bevatte. Aan kinderen die de tentoonstelling bezochten werd een speurtocht en opdrachtspellen aangeboden.
De expositie werd vergezeld door een
educatief programma voor de basisscholen van Capelle. Dit educatieve
programma was een groot succes en
loopt zelfs nog door, ook nu de tentoonstelling zelf vervangen door “Capelle op Reis”.
Deze tentoonstelling, die werd geopend door Hans de Vlaming, expert
op het gebied van het openbaar vervoer in deze regio, laat zien hoe de
Capellenaar zich verplaatste in de 20e
eeuw. Zowel het woon-werk als het
recreatie verkeer komen aan bod. Foto’s van reisjes van verenigingen,
scholen, bedrijven enz. vormen de
achtergrond en ook komen de diverse
transportmiddelen uitgebreid in beeld.
De veren, spoor- en busmaatschappij-
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en die de verbinding vormden tussen Capelle en de rest van de wereld, worden
toegelicht en uitgebreid voor het voetlicht gebracht.

De projectgroep is op dit moment al weer bezig met de voorbereidingen voor
de volgende tentoonstelling, die het 10 jarig bestaan van de Beeldbank zal behandelen. De werkgroep voor de tentoonstelling is voor deze gelegenheid uitgebreid met de leden van de beeldbankgroep die zich met groot enthousiasme
hebben aangemeld voor dit specifieke project.

De werkgroep Exposities bestond uit Anneke Scheffer (coördinator), Aartje
Bernhart, Bram van Bochove en Jos Specht
Het team van gastvrouwen en -heren bestond in 2014 uit Diana Al, Bram van
Bochove, Hans Bolkestein,Koos Bouman,Charlotte Barto, 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 (en omgeving)
In 2014 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 5 april (Museumdag), Open
Monumentendag (13 sept. hele dag open) en een rondleiding op verzoek (op 27
juni).
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Boven in het Dief- en Duifhuisje werd aan de hand van een permanente expositie het verhaal van de kastelen van Capelle verteld.
Beneden was de wisselexpositie ‘Macht en Pracht in Capelle’ te zien. Oorspronkelijk was de bedoeling om in 2014 aandacht te schenken aan de steenplaatsen die er in Capelle zijn geweest, maar dit is uitgesteld tot 2015. Reden:
te korte voorbereidingstijd. Daarnaast was de OMD-expositie ‘Macht en Pracht
in Capelle’ in 2013 zo succesvol geweest dat een herhaling op kleine schaal op
een andere plek – het Dief- en Duifhuisje – voor de hand lag.

Centraal in deze kleine expositie stonden de burgemeesters en de gemeentehuizen. Dit lokte veel herkenning en onderlinge discussies uit bij de bezoekers.
Burgemeester Frank Koen opende de expositie op 5 april, museumdag. Die dag
kwamen 119 bezoekers een kijkje nemen.
Het totaal aantal bezoekers was in 2014: 376.

Gastheren/-vrouwen waren in 2014: Corrie Vermaat, Hans Bolkestein, Nico
Feijnenbuik, Aart Zwijnenburg, Anneke van den Bremen, Paul Weyling en Ans
de Koning waren reserve.
Samenstelling expositie: Suus Boef, Paul Weyling, Hans Bolkestein, Henk Oldenhof, Anneke van den Bremen.

Onder de bezoekers waren ook dit jaar weer een behoorlijk aantal kinderen.
Hen spreekt vooral het Dief- en Duifhuisje zelf aan. Om het ook voor hen aantrekkelijk te maken hebben we permanent de schandpaal buiten staan, kunnen
ze stempels van Capelle en het Slot op hun hand krijgen en is er een prachtige
bouwplaat van het Dief- en Duifhuisje gemaakt door Bram van Bochove. Een
succes! Daarnaast is er het aanbod voor scholen. Dit wordt verzorgd door de
werkgroep educatie HVC.

Het beheer van het Dief- en Duifhuisje is in handen van Cees van Yperen, daarbij geassisteerd door mensen van het Klussenteam HVC. Zij helpen ook bij het
inrichten en leegruimen van het Dief- en Duifhuisje, waarvoor dank!

ZICHTBAAR MAKEN
CONTOUREN SLOT OP HET SLOTEILAND / SLOTPARK
In 2012 heeft de HVC het idee geopperd om de contouren van één of meer van
de kastelen die op het Sloteiland in het Slotpark hebben gestaan, weer zichtbaar
te maken. Tijdens de rondleiding door het Slotpark op Open Monumentendag
van dat jaar was men unaniem enthousiast. Ruim 100 bezoekers gaven hun mening.

De gemeente Capelle heeft zich destijds achter het idee geschaard en de hoop
was dat de realisatie ervan in 2014 zou kunnen plaatsvinden. Ondertussen werd
duidelijk dat de dijk tussen de Slotlaan en de Mient de komende jaren verHVC Nieuwsbrief voorjaar 2015 pagina 11

zwaard gaat worden. Wat ook gevolgen heeft voor het gebied eromheen. De gemeente heeft ervoor gekozen om met behulp van een landschapsarchitect voor
het hele gebied een totaalplan te maken. Het sloteiland maakt hier onderdeel
van uit. De rol van de HVC, oorspronkelijk dat van initiatiefnemer, is daarmee
ook veranderd.
In 2014 is de HVC op twee manieren betrokken geweest.
Ten eerste in de rol van adviseur; een groepje bestaande uit Paul Weyling, Hans
Bolkestein en Anneke van den Bremen geeft desgevraagd advies op cultuurhistorisch vlak, en indien relevant rekening houdend met de beoogde publieksfunctie.
Ten tweede als partij in de formele inspraak rond de plannen van de dijkverzwaring; hierbij zijn betrokken Jos Specht, Wim van den Bremen en Paul Weyling.
Anneke van den Bremen is coördinator activiteiten Dief- en Duifhuisje en omgeving.

REGENTENKAMER
De Regentenkamer in het Van Cappellenhuis was dit jaar weer open voor bezoekers op Museumdag en op Open Monumentendag.Op beide dagen mochten
we vele bezoekers ontvangen. In een aparte ruimte werd de DVD met uitgebreide informatie over het Van Cappellenhuis vertoond. In april en juli vonden
twee privé rondleidingen plaats.

Op vrijdag 31 oktober vond de presentatie plaats van het themaboekje ‘Macht
en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle’ aan drie (oud)burgemeesters. Dit gebeurde op de dag dat de gemeente Capelle een reünie hield van
(oud) burgemeesters, (-) wethouders en (-) raadsleden. Velen maakten van de
gelegenheid gebruik om de Regentenkamer te bezoeken waar zij werden ontvangen door gastvrouwen van de HVC.

Helaas moest Willem Klaassen zijn rol als coördinator opgeven in verband met
ernstig fysiek ongemak als gevolg van een aanrijding. Wij wensen hem ook
van deze plaats sterkte en een volledig herstel.

Het team bestond uit: Aartje Bernhart, Lia van Bochove, Alie Buys, Beatrice
van Hoeve, Adri de Jonge 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.
Rein Kraaij is coördinator Oude Begraafplaats
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OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 13 september vond Open Monumentendag plaats. Het landelijk
thema was dit jaar Op Reis. Deelnemende organisaties waren, naast de HVC
als coördinator van de OMD activiteiten in Capelle, de Stichting J.A. Beijerinckgemaal, het Van Cappellenhuis, de Kunstmarkt en de Dorpskerk.
Het thema leende zich klaarblijkelijk veel minder voor inbreng van andere organisaties dan het geval was in 2014. Er kwam nauwelijks respons op de uitnodiging om in te haken op het thema.

In een door de HVC uitgegeven folder, die ook op diverse plaatsen in de stad
werd gedistribueerd, werd een opsomming en toelichting gegeven op de OMD
activiteiten. De bijdrage van de HVC bestond uit de expositie ‘Op Reis’ in het
Historisch Museum, die een dag tevoren officieel werd geopend.
De tentoonstelling bestaat uit een grote collectie foto’s en voorwerpen over het
reizen van Capellenaren per veer, bus, trein en metro.
Aansluitend kon een bezoek worden gebracht aan de machinekamer van het in
werking zijnde gemaal, waar de aanwezige machinisten tekst en uitleg gaven.
Verder was ook het Dief- en Duifhuisje geopend voor bezoekers. Op de bovenverdieping de expositie over de kastelen van Capelle konden bekijken en beneden de expositie ‘Van KLEIJn Dorp tot KOENe Stad’ met informatie over burgemeesters en gemeentehuizen van Capelle.

In het Van Cappellenhuis tal van activiteiten, naast de openstelling van de Regentenkamer waar medewerkers van de HVC een rondleiding verzorgden waar
volop gebruik van werd gemaakt.
Voor het Van Cappellenhuis was de halte van de Jan Plezier, een door twee
paarden getrokken paardentram, geplaatst. Van daaruit werd een route gereden
met aan boord een HVC gids, die vertelde over de monumenten langs de route. Een route die weliswaar in de loop van de dag door de werkzaamheden aan
de Abram van Rijckevorselweg moest worden ingekort, maar ook in verkorte
vorm nog veel interessante punten passeerde. Telkens met een volgeladen wagen met tevreden passagiers

In de Dorpskerk en in het Dief- en Duifhuisje verzorgde de HVC de Open Monumenten Klassendag voor basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8.
Zie verder het verslag van de werkgroep Educatie.

Op de Kunstmarkt stond een HVC kraam waar men veel aanloop had van geïnteresseerde bezoekers en waar een leuke verkoop werd gerealiseerd van HVC
publicaties. Het ‘boerderijboek’ blijft populair!.

Hoewel meer geconcentreerd op een kleiner aantal plekken in Capelle dan in
de twee voorgaande jaren kon toch van een geslaagde Open Monumentendag
2014 gesproken worden gezien de aantallen bezoekers die elke activiteit trok.
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Aan Open Monumentendag hebben veel vrijwilligers meegewerkt op de diverse locaties. ‘Op de bok’ van de Jan Plezier zaten Wim van den Bremen en Nico
Giltay als gids. De coördinatie lag dit jaar in handen van Jos Specht.
BEELDBANK
In het jaar 2014 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.

In het totaal zijn er nu 3834 beschrijvingen betreffende de HVC in de beeldbank, hieronder 29 filmfragmenten en 5 DVD’s.
Het aantal foto’s, dat is gedigitaliseerd voor de HVC bedraagt 8552. Voor de
gemeente Capelle zijn er 6342 beschrijvingen opgenomen, hieronder 14 filmfragmenten en 2 DVD’s. Het aantal foto’s, dat voor de gemeente is gedigitaliseerd, bedraagt 5703.
Dit jaar is de Capelse fotocollectie van fotograaf Roovers in de Beeldbank opgenomen. Zo’n 20.000 van de 30.000 negatieven van Han van Senus zijn gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de komende jaren in de Beeldbank worden opgenomen.

De beeldbankgroep bestaat uit: Bram van Bochove (coördinator) Eeuwoud Geneugelijk , Cees Hartmans, Rein Kraaij, Anneke Scheffer, Peter Stolk, Arie
Vliegenthart en Paul Weyling. Wegens persoonlijke omstandigheden is helaas
Arie de Graaff uit de groep gestapt.

In oktober 2015 bestaat de beeldbankgroep 10 jaar. Dit zal o.a. worden gevierd
met het organiseren van de volgende tentoonstelling in ons museum.

EDUCATIE
In 2014 hebben 17 groepen 6/7/8 ( 492 leerlingen ) van het basisonderwijs
meegedaan aan de projecten Droge Voeten (voorheen Waterpas ) en Hoog Water in de Educatieruimte van het J.A.Beijerinckgemaal. De waardering vanuit
de scholen voor beide projecten is onveranderd goed te noemen .

Van de Stichting J.A. Beijerinckgemaal ontvingen wij bij hun jubileum een
cheque van €500,- Wij hebben daar twee nieuwe stoommachientjes voor gekocht.

Tevens hebben 3 groepen 5 /6 ( 83 leerlingen) meegedaan met het project Verdwenen Ambachten, ook in de Educatieruimte. Ook dit project werd door leerlingen en leerkrachten positief beoordeeld en voor volgend jaar hebben zich
voor dit project al weer 6 schoolgroepen aangemeld.
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Voor de vijfde keer deden wij mee aan Open Monumenten Klassendag.
Op donderdag 11 september hebben 3 groepen ( 51 leerlingen) uit groep 7 een
bezoek gebracht aan het Dief- en Duifhuisje met aansluitend een rondleiding in
het Slotpark. Vrijdag 13 september hebben 2 groepen ( 43 leerlingen) uit groep
8 een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Na een korte inleiding door de koster bekeken de kinderen aan de hand van een kijkwijzer in groepjes de kerk, zowel binnen als buiten. In 2015 zullen we als HVC deelname aan Open Monumenten Klassendag weer mogelijk maken.

Het Dief- en Duifhuisje en het Slotpark werd door7 groepen ( 134 leerlingen)
uit groep 3 en 4 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 2014 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 21 workshops gegeven voor ca. 345 leerlingen. Het project werd positief ontvangen. Voor 2015 staat het dan ook weer op het programma. In totaal
hebben dit jaar ongeveer 1150 kinderen meegedaan aan de educatieve projecten van de HVC.

De werkgroep Educatie bestond in 2014 uit : Wim en Anneke van den Bremen,
Bob Busse,Ton van Delft, Cobie Eppenga, Eeuwoud Geneugelijk, Nelly en Gert
Groenendijk, Annelous van der Klauw, Ruud Kuipers, Joost van Leest, Anita
Meyer, Kees Molenaar, Arie Nobel, Peter Peters, Irja Verweijen, Cees van Yperen , Corrie Vermaat, Johan Witkam.
Anneke Specht en Ans de Koning (coördinatoren)

DEPOT
In 2014 konden enkele nieuwe aanwinsten worden geregistreerd t.w. een leesplankje met letters, 3 stroken oud kant (zgn. entre-deux), een Delftsblauw bord
met tekst 100 jaar Hollandsche Maatschappij van Landbouw Nieuwerkerk a/d
IJssel - Capelle a/d IJssel 1881-1981, lederen portemonnee van huismeester
Stolk van het Van Cappellenhuis en het privé archief van ons overleden voormalig bestuurslid, Henk Gerritsen.
De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het selecteren en rubriceren
van voor de HVC interessante en bruikbare documentatie uit de voorradige, papieren informatiebronnen. Enkele onderwerpen zijn voor zover mogelijk ‘afgerond’ en deze dossiers zijn in het depot geplaatst.
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Tenslotte werd de boekencollectie aangevuld met het Groot Rotterdams Molenboek en het boek De Olifant + de dames Bloot.
Het depot wordt beheerd door Aartje Bernhart.

KLUSSENTEAM
In het jaar 2014 is door de klussenploeg weer het één en ander gerealiseerd met
het inrichten van tentoonstellingen in het Van Capellenhuis en het Gemeentehuis,
Voor de expositie `Op Reis` in het Historisch Museum werd een bushokje gefabriceerd en assistentie verleend bij de inrichting met presentatievlonders en
het nodige verfwerk.

Het onderhoud van de tuin rond het gemaal werd met verve en enthousiasme
gedaan met adviezen van Irja Verweijen, die een natuurtuin voor ogen heeft.

Tevens werd een afdak gemaakt waaronder de schouw haar plek heeft gevonden. Later worden er een tekstbordje bij geplaatst die het gebruik van een
schouw verklaart. Ook bij andere voorwerpen in het buitengebied zijn dergelijke bordjes voorzien.

Voor de werkgroep Educatie zijn door de klussenploeg enige opdrachten uitgevoerd. Er werden voor het oude ambachten project twee replica`s gemaakt van
steenvormen,
In het voorjaar kregen de buitenstaande banken voor onderhoud een lik verf,
tevens werd een opbergkast voor ijsselsteentjes getimmerd die in dezelfde
kleur werd geverfd als de banken.

Het Gemeentewapen en het wapen van Zuid-Holland bij de ingang kregen ook
een onderhoudsbeurt door ze op te schuren en opnieuw te verven.

Het Dief & Duifhuisje is in dit jaar geverfd door de gemeente, daarnaast is het
dak gerepareerd dat door een storm werd beschadigd. De toegangsdeur was
rechtsonder door vermolming aangevreten en is tegelijkertijd met het onderhoud in orde gebracht.

Eens per maand werden in het Dief- en Duifhuisje de hygrometers geactiveerd
beneden zowel als boven waarmee de vochtigheidsgraad in het gebouwtje
wordt gevolgd. Het tentoongestelde blijft daardoor in goede conditie, met af en
toe dank aan de luchtontvochtiger.

De klussenploeg heeft ook geholpen met het schoonmaken en inrichten van de
exposities in het Dief- en Duifhuisje: `Het slot van Capelle` en de thema tentoonstelling.
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De vrijwilligers van de klussenploeg zijn Wout van de Heuvel, Arie Heuvelman,
Adri Kok, Ruud Kuipers, Gerard Molenaar, Rokus van Wijk, Johan Witkam en
Cees van Yperen (coördinator).

ONDERZOEK
In 2013 heeft de werkgroep de verhalende expositie ‘Macht en Pracht in Capelle’ samengesteld. Dit heeft in 2014 een vervolg gekregen met het verschijnen
van een themaboekje over hetzelfde onderwerp. Op 31 oktober 2014 werd dit
themaboekje ‘Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle’
door onze voorzitter, Jos Specht, in het Van Cappellenhuis overhandigd aan
drie (oud-burgemeesters van Capelle aan den IJssel, de huidige burgemeester
Frank Koen en zijn voorgangers Joke van Doorne en Luigi van Leeuwen. Dit
gebeurde tijdens een reünie van (oud) -burgemeesters, -wethouders en -raadsleden. Tijdens de reünie was wederom de gelijknamige expositie te bekijken in
het Van Cappellenhuis, waarbij de leden van de werkgroep aanwezig waren om
tekst en uitleg te geven en het boekje te promoten.
Een gedeelte van de expositie ‘Macht en Pracht in Capelle’ was in 2014 ook te
zien in het Dief- en Duifhuisje.

Momenteel is de
werkgroep druk
bezig met de
voorbereidingen
voor de expositie
over de steenplaatsen in Capelle die in 2015 te
zien zal zijn in
het Dief- en Duifhuisje. Of dit tevens leidt tot een
nieuw
themaboekje zal in
2015 duidelijk
worden.

In 2014 heeft B&W van Capelle besloten om het beheer van het Capelse gemeente-archief, na een openbare aanbesteding, per 1 januari 2015 onder te
brengen bij de firma VADAA Archieven BV in Nijverdal. Daarmee komt een
einde aan een jarenlange samenwerking met het Rotterdams stadsarchief. Wat
de gevolgen hiervan zijn voor het werk van de leden van de werkgroep Onderzoek, zal moeten blijken. In elk geval zullen zij de ontwikkelingen op de voet
blijven volgen en het bestuur van de HVC van hun ervaringen op de hoogte
stellen (zie voor een uitgebreide toelichting het artikel van Suus Boef in de
HVC-Nieuwsbrief jaargang 28, nummer 4 winter 2014).
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De werkgroep Onderzoek is een ad hoc werkgroep die bestaat uit individuele
onderzoekers die – op verzoek – met elkaar samenwerken t.b.v. een gerichte
activiteit. Men kijkt per keer óf en zo ja welke bijdrage men wil/kan leveren.

In 2014 heeft de werkgroep bestaan uit: Suus Boef, Hans Bolkestein, Henk Oldenhof en Paul Weyling. Ondergetekende vervult momenteel de organisatorische coördinatie-rol.

NIEUWSBRIEF
Er zijn in 2014 vier (kwartaal)Nieuwsbrieven verschenen. De redactie werd gevoerd door Jos Specht, die ook dit jaar weer dankbaar gebruik maakte van de
bijdragen van enkele leden.

Een herhaalde oproep: ieder die een artikel heeft over de historie van Capelle
aan den IJssel of een gebeurtenis uit het verleden wordt van harte uitgenodigd
om dit aan de redactie aan te bieden. Laat u niet weerhouden door de gedachte
dat u ‘geen schrijver bent’. De redactie maakt er aan de hand van uw gegevens
met genoegen een leesbaar geheel van.
De Nieuwsbrief is hét communicatiemiddel van de HVC om haar leden op de
hoogte te houden van verenigingsnieuws en te informeren over de historie van
Capelle.

In Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen aan de IJssel wordt de HVC Nieuwsbrief
bezorgd door enthousiaste vrijwilligers.

PUBLICATIES
De historie van ‘Wilhelminastraat 35, een kleine nering in de Oude Plaats’, in
‘Schrijvers aan de IJssel – boek 2’, een boek van 10 Capelse schrijvers dat op
15 maart werd gepresenteerd als onderdeel van het doorlopende project ‘de Bibliotheek van Capelle’ (Paul Weyling).

In oktober verscheen het boekje ‘Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuurlijke
macht in Capelle’.Het is mogelijk het eerste van een serie van zgn. themaboekjes, waarin één onderwerp zo veel als mogelijk is uitgewerkt.
Het boekje wordt verkocht in het museum voor de afhaalprijs van € 7,95. Het
is ook verkrijgbaar in de webshop.
(Suus Boef, Hans Bolkestein, Henk Oldenhof en Paul Weyling)

RONDLEIDINGEN
In 2014 werd tijdens elke zaterdag-openstelling van het Dief- en Duifhuisje
ook een rondleiding door het Slotpark georganiseerd; steeds op een vaste tijd,
om 14.00 uur. Dat is een goede formule gebleken. In 2015 breiden we dit uit
met rondleidingen om 12.00 uur op dagen dat we de hele dag open zijn, zoals
met Museumdag en Open Monumentendag
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Inmiddels heeft de rondleiding zich ontwikkeld tot een activiteit die ook los
van een bezoek aan het Dief- en Duifhuisje kan worden aangeboden aan belangstellenden. Daar is in 2014 ook al eens gebruik van gemaakt door de buurtwerkgroep Slotpark samen met de Christen Unie gemeenteraadsfractie. We
gaan hier in 2015 zeker mee door.
Het totaal aantal deelnemers aan de rondleidingen Slotpark was in 2014: 74.
Rondleiders waren: Wim van den Bremen, Corrie Vermaat was reserve.

PR
In het afgelopen jaar werden 11 persberichten verzonden naar lokale bladen
(AD Rotterdam-Oost, Dichtbij en IJssel- en Lekstreek, Havenloods, De Oud
Rotterdammer en Anbode) en Radio Capelle met betrekking tot de HVC exposities, Open Monumentendag, het verschijnen van een HVC publicatie e.d.
De HVC kwam daarnaast in het nieuws in een artikel over het Dief- en Duifhuisje in het Reformatorisch Dagblad.

De opening van de expositie Van KLEIJn Dorp tot KOENe Stad was aanleiding voor een interview met Anneke van den Bremen en een artikel in het AD.

Over het verschijnen van het themaboekje Macht en Pracht en de overhandiging van de eerste exemplaren werd geschreven in het Algemeen Dagblad,
Dichtbij en IJssel- en Lekstreek.

De HVC website mocht zich in een voortdurende belangstelling verheugen.
Gemiddeld worden jaarlijks ruim 60.000 pagina’s/documenten gedownload. De
4 meest recente, digitaal beschikbare Nieuwsbrieven werden gemiddeld 130
keer bekeken.
Een Nieuwsbrief uit 2011 werd sinds deze op de website werd geplaatst in
2013 inmiddels 1021 keer bekeken.

Om de bekendheid van de Historische Vereniging en haar activiteiten verder te
vergroten besloot het bestuur te onderzoeken of het zinvol is om in 2015 de PR
van de HVC professioneel te laten verzorgen, mede met het oog op een geplande ledenwerfactie.

OVERIGE ACTIVITEITEN
* Overleg met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard over
het onderhoud van de Capelse kade (samen met Stichting Natuurvrienden
en bewoners) (Wim van den Bremen)
* Programmabeleid Bepalend Orgaan Radio Capelle (Anna Swets)
* Cultuurwijzer (Anneke Specht)
* Historie in de Bibliotheek (Jos Specht)
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FINANCIEEL VERSLAG 2014
Balans
kas
bankrekening
spaarrekening
vooruit betaald
kruisposten

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

2014
311,78
831,41
37.486,37
0,00
150,00

totaal

38.104,27

38.779,56

Uitgaven
instandhouding musea
– alarm/telefoon/internet
– gas/elektra/water
– huur
– onderhoud/inrichting
organisatie
– beeldbank + hist. archief
– bestuur/kantoor
– collectievorming/beheer
– consumpties/schoonmaak
– ICT
– vakbladen/lidmaatschap
– vrijwilligers
publieksactiviteiten
– educatie
– exposities
– OMD
– nieuwsbrieven
– PR
reserveringen
positief saldo
subtotaal
inkoop boeken
publicatiekosten

begroting

werkelijk

2.280,00
5.700,00
5.000,00
2.500,00

2.084,12
7.541,91
4.899,43
1.125,55

0,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
2.250,00
170,00
3.700,00

2.763,53
1.404,14
5.641,02
774,12
1.206,26
167,50
3.290,45

750,00
3.000,00
2.500,00
3.700,00
900,00
36.450,00
20.000,00
500,00

409,81
1.474,53
2.011,01
3.489,49
-39,00
1.000,00
1.392,63
40.636,50
2.508,89
0,00

totaal

56.950,00

43.145,39

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

2014
11.933,07
13.723,91
3.000,00
5.000,00
927,96
0,00
1.000,00
2.117,30
1.077,32
38.779,56

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

werkelijk

eigen vermogen
res. Publicaties
res. Exposities
res. Onderh./inr.museum
res. ICT
res. Collectievorming
res. Publieksactiviteiten
crediteuren
positief saldo

Resultatenrekening 2014

reserveringen
subtotaal
verkoop boeken/DVD's
rente
giften
negatief saldo
totaal

Toelichting 2014

25.250,00
3.450,00
2.000,00
215,00
6.721,50

3.000,00
36.450,00
19.500,00
500,00
500,00
56.950,00

40.636,50
1.317,30
529,43
346,85
315,31
43.145,39

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
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2. Het saldo ‘boven de streep’ bedraagt € 1.392,63 positief. Het bedrag ‘onder de streep’
is € 315,31 negatief. Het jaarresultaat 2014 komt daarmee uit op € 1.077,32 positief. Dit
bedrag zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd.

3. Reserveringen:
Bij Uitgaven: betreft 1 post van € 1.000,00 t.b.v. Publieksactivteiten
Bij Inkomsten: betreft 1 post van € 3.000,00 t.l.v. balanspost ‘reservering collectievorming’. Dit bedrag is in zijn geheel gebruikt om de restantrekening inzake de digitalisering van de Van Senuscollectie te voldoen en verklaart tevens voor een groot deel de
budgetoverschrijding van de post ‘collectievorming’ in de resultatenrekening.

BEGROTINGEN 2015 + 2016
Uitgaven
instandhouding musea
– alarm/telefoon/internet
– gas/elektra/water
– huur
– onderhoud/inrichting
organisatie
– beeldbank + hist. archief
– bestuur/kantoor
– collectievorming/beheer
– consumpties/schoonmaak
– ICT
– vakbladen/lidmaatschap
– vrijwilligers
publieksactiviteiten
– educatie
– exposities
– OMD
– nieuwsbrieven
– PR
subtotaal
inkoop boeken
publicatiekosten
onvoorzien
totaal

2015

2016

2.500,00
6.000,00
5.200,00
3.000,00

2.500,00
6.000,00
5.200,00
2.500,00

3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
150,00
3.200,00

3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
150,00
3.200,00

1.000,00
3.000,00
2.500,00
3.800,00
750,00
39.100,00
500,00
1.000,00
1.000,00
41.600,00

750,00
2.500,00
2.500,00
3.800,00
500,00
37.600,00
1.000,00
500,00
500,00
39.600,00

Inkomsten
subsidie gemeente
– algemeen
– vrijwilligers
publieksactiviteiten
– educatie
– rondleidingen/lezingen
contributies

subtotaal
verkoop boeken/DVD's
rente
giften
totaal
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2015

2016

26.500,00
3.200,00

25.000,00
3.200,00

2.000,00
500,00
6.900,00

2.000,00
400,00
7.000,00

39.100,00
1.500,00
500,00
500,00
41.600,00

37.600,00
1.500,00
250,00
250,00
39.600,00

VERANTWOORDING KENGETALLEN 2014
Aantal Leden

=

553

Aantal exposities Historisch Museum

=

2

Aantal Nieuwsbrieven

Aantal bezoekers Historisch Museum
Aantal exposities Dief- en Duifhuisje
Aantal bezoekers Dief- en Duifhuisje

Aantal exposities Oude Begraafplaats

Aantal openstellingen Regentenkamer
Aantal bezoekers Regentenkamer

Aantal lezingen / rondleidingen

843

=

376

=

2

=

=

2

1

=

168

=

1

=

Jos Specht,
voorzitter
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4

=

=

Aantal excursies

Aantal deelnemers

=

11

54

UITNODIGING VOOR DE LEDEN HVC

DIEF- EN DUIFHUISJE
OPENING EXPOSITIE ‘DE CAPELSE STEENPLAATSEN’

In 2015 is beneden in het Dief- en Duifhuisje de nieuwe wissel-expositie ‘De Capelse Steenplaatsen’ te zien. Deze expositie zal zaterdag
11 april om 13.00 uur worden geopend door mevrouw Elly van Gelderen-Kasbergen, schrijfster van het kinderboek ‘Hein en Jonna
van de Steenplaats’.

Dit boek gaat over de zware arbeid die kinderen vanaf vijf jaar moesten
verrichten in de, nu verdwenen, steenbakkerijen langs de Hollandsche IJssel. En van de zware vrouwenarbeid. In de expositie komen de moeilijke
arbeidsomstandigheden en de misstanden daarbij ook aan de orde via een
onderzoek door een Staatscommissie bij steenplaats de “Oude Plaats” in
1892.

In Capelle aan den IJssel waren vier steenplaatsen: twee in de Kouwenhoek, één in de Oude Plaats en één in de Kleine Zeeheldenbuurt. In de expositie komen heden en verleden van alle vier de steenplaatsen aan bod.
En natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan het hele productieproces.
Bezoekers, met name ook de kinderen, kunnen zelf voelen hoe zwaar het
werken met de vormenbak vol steentjes wel niet was. Tevens wordt een
dvd van dhr. Cor Vermeulen vertoond, waarin ook nog eens te zien valt
hoe het destijds in z’n werk ging op de steenplaats.
Op de zolder van het Dief- en Duifhuisje wordt vanzelfsprekend het verhaal van de kastelen van Capelle en dus ook van het Dief- en Duifhuisje
verteld. Buiten staat de schandpaal weer opgesteld. En voor wie z’n eigen
Dief- en Duifhuisje wil maken is een prachtige bouwplaat van het Diefen Duifhuisje beschikbaar. De expositie ‘De Capelse Steenplaatsen’ is samengesteld door Suus Boef, Hans Bolkestein, Henk Oldenhof, Paul Weyling en Anneke van den Bremen.
Openingstijden - Het Dief- en Duifhuisje is te bezoeken elke 2e zaterdag
van de maand in de maanden april tot en met oktober. Steeds van 13.00 –
16.00 uur.

Rondleidingen door het Slotpark - Voor geïnteresseerde bezoekers
wordt er tijdens de openingstijden om 14.00 uur een rondleiding door het
Slotpark verzorgd. Vertrek bij het Dief- en Duifhuisje.

In april is er vanwege Museumdag een extra openstelling op zaterdag 18
april van 10 – 16 uur. Dan zijn er tevens twee rondleidingen door het
Slotpark, om 12.00 uur en om 14.00 uur. Dit geldt ook voor zaterdag 12
september – Open Monumentendag.
Anneke van den Bremen
Coördinator activiteiten Dief- en Duifhuisje e.o.
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‘CAPEL OP TIE YSEL’

Woest, ruig en onmetelijk was het in onze contreien vrijwel boomloze
veenlandschap, ontstaan door eeuwenlange opeenhoping van halfverteerde plantenresten, in combinatie met een gebrekkige natuurlijke afwatering. Toen aan het einde van de tiende- en het begin van de elfde eeuw de
eerste stukken van deze drassige veenwildernis ‘op de schop’ gingen, hingen de ontginners van het door het met de hand graven van sloten en
verwijderen van begroeiing in smalle banen verkavelde landschap, vrijwel allemaal het christelijk geloof aan. Overal waar de ontginners zich
vestigden, meestal op een verhoogde locatie met een stevige bodem langs
de rivier, bouwden ze naast hun eenvoudige onderkomens tegelijkertijd
een ontginningskerkje van hout of van riet.

De eerste ontginningen in het latere Capelse grondgebied
vonden vanaf omstreeks 1100 plaats
in het oosten van de
Middelmolenspolder, tegenwoordig
de wijk Middelwatering, onder het bewind van de Bisschop van Utrecht.
Daar, ongeveer op
de plaats van de huidige
Hervormde
Dorpskerk,
moet
Capelle aan den IJssel anno 1651
‘onder aen die yseldijck’ al vóór het jaar 1122 1 de ‘Capel’ zijn gebouwd, waar de burgerlijke gemeente Capelle aan den IJssel haar naam aan te danken heeft. Deze zeer waarschijnlijk houten ‘Capel’ werd gesticht vanuit de moederkerk Ouderkerk, het
oudste bedehuis van de oerparochie ‘IJsel’ en een vooruitgeschoven missiepost
van de Sint Salvator- of Oudmunsterkerk in Utrecht. Over het geestelijk leven
in die tijd is wegens het ontbreken van bronnen echter weinig of niets bekend.
Wel weten we dat de oudste vermelding van Ouderkerk uit 1263 stamt en
de‘Capel op tie Ysel’ voor het eerst werd genoemd in het jaar 1275 2. De ‘Capel’ die volgens overlevering bijna 150 jaar later weer zou zijn verdwenen als
gevolg van de tweede Sint Elisabethsvloed in november 1421, toen bijna heel
1 C. Hoek. Rotterdams Jaarboekje 1964, blz. 236.
2 Archief Graven van Holland, inventarisnr. 403, register EL 34, opbrengst kruistochttiende, 1274-1280, folio 5b.
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Dorpskerk
anno 1651

Holland en Zeeland onder water liep. De ‘Capel’ die in 1408 in Keeten (Capelle-West) 3 zou hebben gestaan is mogelijk in die tijd eveneens gesneuveld.

Vermoedelijk binnen enkele decennia na genoemde watersnood, die het gevolg
was van een zeer zware noordwesterstorm en heel hoog water, werd op de
plaats van de ‘Capel op tie Ysel’, een nieuwe, nu stenen kerk gebouwd: de Sint
Nicolaaskerk, welke was gewijd aan de bisschop van Myra. Ook van het reilen
en zeilen van deze eveneens Rooms-katholieke kerk is heel weinig bekend. Pas
in de volgende eeuw werd er gesproken over de ‘vice-cureyt’ (plaatsvervangend pastoor), kerkmeesters, Heilige Geestmeesters 4 en de ‘coster’. In latere
stukken komen ook namen voor, zoals die van pastoor Simon Jacobsz van der
Goude (1525-1533) en pastoor Huych Claesz (1540-1561), welke laatste eveneens als beheerder van kerkelijke goederen zoals landerijen en huizen wordt
genoemd. Waarschijnlijk is Claesz de laatste Capelse pastoor geweest voor de
reformatie waarbij het Rooms-Katholieke geloof werd ingewisseld voor de
Protestantse leer, in Nederland vooral de leer van ex-katholiek en Hervormer
Johannes Calvijn.
Wanneer men in Capelle de zijde van de reformatie koos weten we niet. Over
een Beeldenstorm, zoals in het jaar 1566 overal in ons land voorkwam, is eveneens niets bekend. Wel stond in een oude kroniek dat men op de Sint Jansdag
van dinsdag 24 juni 1572 - de dag waarop de geboorte van Johannes de Doper
werd herdacht en het Sint Jansvuur ontstoken - de kerken ‘ruimden’ in ‘Hilgersbergh, Cralingen ende Capelle van alle beelden ende altaeren, ende des
Sondags daerenvolgende wierd de eerste Calvinise predicatie daerin gedaen’5.
3 S. Muller Hzn, Geschiedkundige Atlas van Nederland en pater M. Mähler St. Paulusabdij
Oosterhout (1984).
4 Armmeesters en leden van het dorpsbestuur.
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Slot van Capelle
anno 1731’

Bijna twee jaar later, op zondag 30 mei
1574, als gevolg van de schermutselingen tussen Spanjaarden en Watergeuzen,
brandde de Sint Nicolaaskerk geheel af.
Na de verwoestende brand, waarbij de
toren voor een klein deel bleef gespaard,
duurde het nog ongeveer achttien jaar
eer aan de bouw van een nieuw kerkgebouw werd begonnen. Dat zo lang werd
gewacht lag niet alleen aan een gebrek aan financiële middelen en het toen
kleine aantal inwoners, maar vooral aan de ‘paapsche invloed’ die ervoor zorgde dat de meeste Capellenaren niet openstonden voor een overgang naar het
protestantse geloof of op zijn minst twijfelden. Capelle aan den IJssel bleef dan
ook tot ongeveer het jaar 1620 overwegend ‘Roomsch’. Desondanks werd in
1593 het nieuwe kerkgebouw - de huidige en inmiddels ruim 420 jaar oude
Hervormde Dorpskerk - door de weinige Gereformeerden in gebruik genomen.
Waarmee tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het monumentale gebouw
aan Kerklaan 2 nooit voor de Room-Katholieke eredienst diende.

Naar waar de weinige Gereformeerden tussen 1574 en 1593 hebben gekerkt is
het slechts gissen, wellicht werd het ambachtshuis, een boerderij of een woning
voor hun diensten gebruikt. Openbare uitoefening van het katholieke geloof
was in elk geval verboden. De mensen die Rooms-katholiek wilden blijven,
moesten daarom ‘ondergronds’ en kwamen later bijeen in zogenaamde schuilkerken, particuliere panden die er niet mochten uitzien als kerk. Zo ook in de
5 Arie van der Waal, Kerkklanken (1993).
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boven de grote zaal gelegen huiskapel van het in 1612 herbouwde Slot van Capelle (1612-1798), waar een priester regelmatig de mis opdroeg en waakte over
het geestelijk welzijn van de bewoners van dit ‘lustverblijf’: Johan van der
Veecken (1548-1616) en zijn familie. Eveneens is bekend dat in de kapel één
van de kleinkinderen van de ‘bouwheer’ van het Slot werd gedoopt. Overigens
kon deze Zuid-Nederlandse immigrant en Rotterdamse koopman als Heer Van
Capelle wél zonder problemen openlijk katholiek zijn. Mochten vóór de reformatie zijn voorgangers voorstellen doen voor de benoeming van een pastoor,
daarna werd dit patronaatsrecht gewijzigd in collatierecht, de bevoegdheid tot
het benoemen van een predikant. De katholieke en remonstrantsgezinde Van
der Veecken gebruikte in 1613 dit recht om de remonstrantse predikant Robertus Oudartius aan te stellen. Dit nadat hij eerst de vorige predikant, de contraremonstrantse Conradus Merkinius, had dwarsgezeten en weggewerkt. Politieke overwegingen waren hierbij vrijwel zeker belangrijker dan geloofszaken,
katholieken kozen bij een conflict in die tijd over onder andere ‘de leer’, altijd
de kant van de remonstranten6. Latere Heeren of Vrouwen van Capelle, niet
zijnde nakomelingen van Van der Veecken, waren protestant en hadden geen
behoefte aan een huiskapel. Zij zullen daarom de erediensten in de Gereformeerde kerk (vanaf 1816 Nederlandsch Hervormde Kerk) ‘op Dorp’ hebben
bezocht.
Paul Weyling

* ‘Capel op tie Ysel’ werd eerder gepubliceerd in KerkNieuws, officieel orgaan van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel, van 19 september 2014.

* De tekeningen bij dit artikel zijn afkomstig uit de collectie van de Amsterdammer Andries Schoemaker (1660-1735). Gedurende de zomers van 17241734 reisde hij als koopman in ruste, rond in de gewesten van de toenmalige
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het merendeel van de tekeningen uit de collectie zijn van zijn hand of gemaakt door de meereizende tekenaars Cornelis Pronk en Abraham de Haen. Waar mogelijk werden de tekeningen aangevuld met topografisch-historische beschrijvingen. Dit alles resulteerde in een collectie van 38 banden, waarvan er nog 22 over zijn, met in
totaal ongeveer 7500 tekeningen. Hiervan berust een deel bij het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam en een ander deel in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
6 Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon (2002).
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‘COÖPERATOR’ ADRIANUS VAN DER DUSSEN
VAN ZEVENKAMP

Niet toevallig is de boerderij Zevenkamp van Schollevaartseweg 5 (nu de
begraafplaats) de 77ste en laatste in het Capelse Boerenerfgoedboek. Het
geeft als pachter van 1895-1917 Adrianus van der Dussen.

Het boek meldt in het hoofdstuk genaamd Rabobank ook dat de Nieuwerkerkse Coöperatieve Boerenleenbank van 1904 en de Capelse pas van 1920 was.
Dat de Nieuwerkerkse bank door Capellenaar Van der Dussen werd opgericht
is in dit tijdschrift zeker aanvullend aandacht waard!

Bijvoorbeeld zijn overlijdensbericht in de krant De Gorcumer van 19 juli 1940
vermeldde royaal zijn agrarische functies en betitelde hem, die 83 jaar mocht
worden, als ‘coöperator’. (Zie voor de volledige tekst de website www.gorinchem.courant.nu.)

In 1902 al richtte
Capellenaar Adrianus van der Dussen
de Coöperatieve
Landbouwvereniging ‘Nieuwerkerk
aan den IJssel’
mede op en tot in
1940 zou hij er
voorzitter van blijven. In 1904 volgde de Coöperatieve
Boerenleenbank
‘Nieuwerkerk aan
den IJssel’ en tot
1936 zou hij in het
bestuur
daarvan
zitten. Mede-oprichter A.J. Fijan,
openbaar schoolhoofd op Nieuwerkerk-Dorp, zou in
Tegeltableau met ook
naam van de Capelse
boer Nell, 1929
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1929 in het eerste jubileumboekje de start van de bank zó beschrijven: ‘In het
laatst van 1903, in de maand november, kwam op een morgen de heer A. van
der Dussen bij mij, terwijl ik nog aan de ontbijttafel zat. Nu dat gebeurde wel
meer; wijl hij als Voorzitter van de Coöperatieve Landbouwvereniging met mij,
die Secretaris-Boekhouder van de vereniging was, verschillende zaken had te
bespreken. Toen we met die besprekingen gereed waren nam hij afscheid, maar
bij de deur gekomen, keerde hij terug en zei: O ja, dat is waar ook. Als je een
ogenblikje tijd hebt, wil ik nog iets anders met je bespreken. In de laatste weken kan je geen courant opnemen of je leest dat er Boerenleenbanken worden
opgericht.’ Vanaf 1909 tot zijn dood was Adrianus van der Dussen ook commissaris van de Coöperatieve Veeverzekering. Wat de krant De Gorcumer in de
opsomming nog vergat was de oprichting van de Onderlinge Brandverzekering-Maatschappij ‘Nieuwerkerk aan den IJssel en Omstreken’ in 1929 - en ook
daarbij kwamen Capelse Alexanderpolderboeren in het bestuur. Van 1909-1915
was Van der Dussen bovendien lid van de Capelse gemeenteraad en na zijn verhuizing was hij dat van 1921-1931 ook van de Nieuwerkerkse (inclusief 8 jaar
wethouderschap).

De Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) hield
eind 2014 een open avond voor Rabobankleden. Een oud-voorzitter schonk toen nota bene
de rastercliché’s (drukvormen van de foto’s)
van het jubileumboekje van 1929. Eén ervan
toont het spiegelbeeld van Adrianus van der
Dussen, die tegelijk met de bank zijn zilveren
voorzittersjubileum vierde. Van datzelfde
bankjubileum van 1929 had de Oudheidkamer
al twee Goedewagen-tegeltableau’s in bruikleen met naast de naam van Van der Dussen
ook die van voorzitter van de Raad van Toezicht: Johannes Nell van de Capelse boerderij
Bermweg 155! Het bankkantoor van dat tableau bestaat trouwens nog steeds als de rijksCliché met bankoprichter en monumentale villa Buitenlust met als Nieuwervoorzitter Adrianus van
kerks adres ’s-Gravenweg 182 - en staat weer
der Dussen, 1929
te koop. Een gedenkbord, ook gemaakt door
Goedewagen uit Gouda, werd in 1929 aan die 25-jarige Boerenleenbank ‘Nieuwerkerk aan den IJssel’ geschonken door de afdeling Nieuwerkerk & Capelle
aan den IJssel en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw
had men ook al in bruikleen. Het bord toont onder veel meer de beide gemeentewapens en is al afgebeeld in dit tijdschrift van Najaar 2008.
Adri den Boer
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COMPLIMENT VOOR DE BEELDBANK

Via het contactformulier op de website Capelle In Beeld kwam een complimenteuze reactie binnen van de heer Addy Kool, die wij de lezers van de
HVC Nieuwsbrief niet willen onthouden.

Heel hartelijk dank ik U voor alle inzet waarmee U historisch Capelle ontsluit
voor ons allen. Met veel plezier en waardering heb ik zojuist de beeldbank
doorzocht op oude beelden. Door Uw werk en ook door het eveneens onvolprezen werk van “neef” Cees Hoogendijk wordt een voor mij belangrijk deel van
de familiegeschiedenis ontsloten, compleet met beelden waaruit ik mij een
voorstelling kan maken van hoe het eens was.
Temeer omdat ik als kind op bezoek ging bij onze opa en oma Jacobus Leendert Kool - zoon van Ottolina Hoogendijk ( zie ook de beschrijving van de foto
van ‘s Gravenweg 178) en zijn vrouw Jaantje Boer. Immers, in de jaren zestig
heeft Jacobus Leendert als opvolger van zijn ooms Otto en Ernst en van zijn
broers Marius en Leendert nog enkele jaren geboerd op de boerderij die nu als
de Dorsvlegel bekend staat. In die tijd kwamen de plannen voor nieuwbouw op
en ik herinner mij niet alleen de geheimzinnige bomen en struiken en het brede water achter en langs de boerderij, maar ook de onafzienbare zandvlaktes
De genoemde woning van burgemeester Otto Hoogendijk
aan de Raadhuisstraat
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die zich achter de boerderij uitstrekten en waar nu nog de voor ons immense
rijen flats verrezen; toppunt van de nieuwe moderne tijden. We vroegen ons af
waar al die mensen toch vandaan moesten komen die daarin geacht werden te
gaan wonen.

Overigens waren de boerderijen van de heren Kool natuurlijk in mede eigendom bij hun zusters, Lien en Elizabeth. In de familie bestaan nog anekdotes
over de pogingen van het toenmalig gemeentebestuur om oom Marius zover te
krijgen dat hij grond afstond. Het kwam hem niet altijd uit om ten gemeentehuize te verschijnen om te overleggen over de grondtransacties. Later woonden
de kinderloze broers en zussen in een nieuwgebouwde bungalow naast de
Dorsvlegel. Inmiddels zijn zij allen overleden.
Wat mij verder nog opviel waren de zinsneden over voorvader burgemeester
Otto Hoogendijk. Dat hij uitzonderlijk oud is geworden was mij bekend, en
zeer lang in functie, maar het komt mij toch voor dat hij niet al in 1669 aan de
uitoefening van het ambt van wethouder begon, zoals in de hieronder aangehaalde passage wel wordt beweerd. Het zal vermoedelijk gaan om 1869. Een
tikvautje is zo gemaakt, maar ook vast weer snel aangepast.
(Inmiddels gebeurd, red.)

“de woning van burgemeester Otto Hoogendijk (1791-1887), die van (...)
1669-1884 wethouder van Capelle was. Hoogendijk was tevens van 1824 tot
1862 ambachtsbewaarder en hield kantoor aan (dit)huis. Ook woonde in dit
Rijksmonument, de zeer bekende Cees Pols (Cornelis,1869-1958)”

Gemakshalve neem ik aan dat Cees pas na het overlijden van Otto in de woning trok... of kwam hij al als jong broekie bij de burgemeester/wethouder als
briefbesteller of wellicht als hulp in huis?

Mocht meer daarover bekend zijn dan verneem ik dat graag.

Heel hartelijk dank voor al Uw goede zorgen,
met vriendelijke groet,
Addy Kool
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VRAGEN VAN DE BEELDBANK
WIE, WAT, WAAR?: EEN VRAAGTEKEN FOTO

Hieronder een foto die nog niet in de Beeldbank is opgenomen, omdat we
absoluut niet weten wat dit tafereel voorstelt, wie de personen op de foto
zijn en waar de opname is gemaakt

Dat is dus de vraag die we via de Nieuwsbrief aan de lezers willen stellen. Het
is een Capelse foto, maar wie, wat, waar ?????
We zijn reuze benieuwd!
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