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QeHistorische Vereniging Capelle vraagt om hulp
Op zoek naar informatie over
Capelse mlddenstanders

Interieur van de kruidenierswinkel van de familie De Leeuw aan de NIjverheidstraat 375. Ach-
ter de toonbank Teuni den Toorn-deLeeuw, 'ervoor haar man Leen. (Foto PR) -

DOOR: PIET VAN DE WATERING

CAPELLE AID IJSSEL - De Historische Vereniging
Capellé (HVC) is, onder aanvoering van Frans van Es
en PaurWeyling, bezig met een onderzoek naar de han-
del en wandel van Capelse winkeliers, marktkooplieden
en straatventers in de periode van 1905 tot 1965. Inmid-
dels beschikken zij over heel veel foto's en informatie.

Maar voordat er een boek
gepresenteerd kan worden,
dient er volgens Paul Wey-
ling meer boven water te ko-
men. 'Ik doe graag een op-
roep aan alle mensen om nog
eens uit te zoeken of ze oude
foto's, kr~ntenartikelen en
andere wetenswaardigheden
in bezit hebben die ze met
ons willen delen. Mocht ie-
mand iets hebben van Capel-
se winkeliers en venters,
neem dan alsjeblieft met ons
contact op. Want we willen
ons boek zo compleet moge-
lijk maken.

'Kralingseveer hoorde des-
tijds bij Capelle. Wij zoeken -
dus ook informatie van dé
middenstanders uit deze
buurt. Ook zouden wij graag
foto's ontvangen van Vader
Cats, de snoepverkoper die
in november 1949 bij een _
verkeersongeluk op de IJs-
selmondselaan is omgeko-
men. Daarnaast zijn we op
zoek naar informatie over
'Japie Kalebas', een koop-
man met snoep en snuisterij-
en, die zich voor 1940 op za-
terdagen veelal ophield bij
. het veer van Van der Ruit.

Wie kent bijvoorbeeld zijn
echte naam? Ook over de
weekmarkt zoeken we neg
informatie. De geschiedenis
van de markt is ons bekend.
Wat nog ontbreekt zijn.foto's
van de periode dat qe markt
in de Goudenregenstaat, aan
de Bermweg, aan de Door-
manstraat en op de Jacob
van Ruysdaelsingel stond.
Ook voor foto's uit de eerste
jaren van de markt op het
Slotplein houden wij ons
. aanbevolen.'
Wie denkt de HVC aan ma-
. teriaal te kunnen helpen, kan
contact opnemen met Frans
van Es, telefoon (010)
4500883, e-mail fransva-
nes@planet.nl of Paul Wey- -
ling: (010) 4501219, e-mail
paul. weyling@online.nl. Fo-
to's worden gescand en an-
dere stukken gekopieerd, dus
u krijgt alles netjes terug .


