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LOCATIES WAAR DE HVC ACTIEF IS:
HISTORISCH MUSEUM
Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Telefoon 010 450 00 80.

DIEF- EN DUIFHUISJE

Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van
Nederland vertelt op de eerste verdieping de historie van het voormalige Slot van Capelle en op de
begane grond is er een wisselende expositie. Iedere
tweede zaterdag van de maand geopend van 13.00
- 16.00 uur in de periode april tot en met oktober.
Toegang gratis.

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS

Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag
en Open Monumentendag.
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Bij de omslag:
Deze grenspaal markeerde de grens van de (hoge) jurisdictie van het ‘Huis
van Capelle’. De grens volgde van hier naar het westen de ’s-Gravenweg en
naar het zuiden de Kerklaan, die achter het witte hek rechts begint. Geheel op
de achtergrond de Stationsbuurt.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.

VAN DE REDACTIE

Tot onze spijt is er iets fout gegaan bij het drukken van de vorige
HVC Nieuwsbrief.

In een aantal exemplaren zijn de verkeerde pagina's terechtgekomen waardoor enkele artikelen niet compleet waren of geheel ontbraken. Wij hebben
een groot aantal van deze foutieve exemplaren kunnen achterhalen en er zijn
een aantal goede exemplaren nabezorgd bij leden die ons op de fout opmerkzaam maakten.

Mocht u een dergelijk exemplaar ontvangen hebben en er nog niet bij de
HVC over hebben gereclameerd, laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat
u alsnog een goed exemplaar ontvangt.
U kunt bellen met 06 45 33 59 18 of een mailtje sturen aan info@hvc-capelle.nl.

Onze excuses voor eventueel ongemak.
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UITNODIGING LEDENVERGADERING
WOENSDAG 14 MAART 2018

Geacht HVC-lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart a.s. in de educatieruimte van het Historisch Museum, Bermweg 13. Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00
uur.
AGENDA
* Opening door de voorzitter
* Mededelingen
- ingekomen berichten van verhindering

* Notulen van de ALV van 23 maart 2017
- zie deze HVC Nieuwsbrief pagina 3
* Jaarverslag 2017
- zie deze HVC Nieuwsbrief pagina

* Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2018
* Financieel verslag 2017 en begroting 2019

* Bestuursverkiezing
- Van het huidige bestuur zijn Mevr. Anna Swets en Mevr. Anneke
Scheffer aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht dit kenbaar te maken
aan het secretariaat via info@hvc-capelle.nl. De termijn van kandidaatstelling eindigt met de aanvang van de vergadering.

* Aandachtsgebieden 2018

* Gelegenheid tot het stellen van vragen.
PAUZE
* Lezing
- De heer Sander Wassing zal een lezing verzorgen op basis van de reiservaringen van Lieve van Ollefen (1749-1816). Hij bereisde van 1791
tot 1801 Zuid Holland en schreef van elke plaats waar hij kwam een
reisbeschrijving.
Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een drankje en een
hapje meer informatie te verkrijgen en/of idee:en uit te wisselen.

Voorzitter
Irma Camijn

Secretaris
Jos Specht
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
23 MAART 2016
Aanwezig waren: 22 leden

Opening en vaststelling van de agenda
Waarnemend voorzitter, Anneke Scheffer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in de educatieruimte. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Mededelingen
Van de volgende leden is een bericht van verhindering ontvangen: Else Lipjes,
Ineke Tirion, Nico Giltay, Rein en Janneke Kraaij, Frans en Annelies van Es,
Cees Hartmans, Eeuwoud Geneugelijk en Cees Molenaar.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015
Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslag 2015
Suus Boef merkt op dat bij sommige onderdelen enkele namen ontbreken en
verzoekt aanvulling. Toegezegd wordt hier in volgende edities beter op te letten.

Financieel verslag 2015
De penningmeester, Eric Steenhouwer, geeft een toelichting. Bram van Bochove vraagt of er voldoende rekening is gehouden met de toekomstige ICT uitgaven. De penningmeester geeft aan dat ICT-investeringen gespreid plaats zullen
vinden en dat de ICT-begrotingen en de ICT-reservering naar zijn mening ruim
voldoende zullen zijn om deze kosten te dekken.

Verslag van de kascommissie 2015 en benoeming kascommissie 2016
De kascommissie 2015 bestond uit Johan Witkam en Peter Peters. Namens de
commissie brengt Peter Peters verslag. Hij complimenteert de penningmeester
voor de overzichtelijke financiële stukken en het gevoerde beleid. De commissie adviseert de leden de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid. De leden gaan akkoord.
De kascommissie 2016 wordt gevormd door Johan Witkam en Peter Peters.
Reserve: Cobie Eppenga.

Begrotingen 2016 en 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begrotingen. Wim Rijkaart van
Cappellen en Anneke van den Bremen stellen vast dat de subsidie aanvraag
2017 iets lager is dan in voorgaande jaren. De penningmeester legt uit dat hij
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dit gezien de vermogenspositie en nieuwe begroting een juiste stap vindt.

Bestuursverkiezing
Irma Camijn en Else Lipjes worden voorgedragen als nieuw algemeen bestuurslid. Eric Steenhouwer is na 3 jaar aftredend en stelt zich herkiesbaar als
penningmeester. Deze (her)benoemingen gelden voor een termijn van 3 jaar en
worden met algemene stemmen goedgekeurd door de leden. Else Lipjes heeft
aangegeven de benoeming voorlopig voor de periode van 1 jaar te aanvaarden.

Knelpuntennotitie “Aanpakken Alstublieft”
Na een korte leespauze wordt de notitie gepresenteerd door samensteller Wim
van den Bremen. Hij meldt dat een aantal zaken binnen de vereniging momenteel voor verbetering vatbaar zijn en aangepakt dienen te worden. Wim meldt
dat het een verantwoordelijkheid van alle leden is om de vereniging optimaal
te laten functioneren en doet een beroep op de leden zich in te spannen voor
onderwerpen die in de nota zijn opgenomen.
Naar aanleiding van de notitie:
- verzoekt Peter Stolk de nota ook aan niet aanwezige leden ter beschikking
te stellen via de website.
- stelt Anneke van den Bremen dat het inwerken van nieuwe vrijwilligers
en bestuursleden de nodige afstemming vergt en verzoekt zij het bestuur
dit goed te coördineren.
- merkt Ger Mulder op dat het bestuur t.b.v. de continuïteit bestuursactiviteiten en -besluiten zorgvuldig dient vast te leggen.
- meldt de voorzitter dat het bestuur erg blij is met het initiatief van Wim
van den Bremen en dankt zij hem voor zijn inzet en bijdrage.

Rondvraag
Paul Weyling mist terugkoppeling van de HVC-vertegenwoordiger in de Monumentencommissie. Het bestuur zal onze vertegenwoordiger verzoeken om
structurele terugkoppeling van belangrijke ontwikkelingen en besluiten.
Anneke van den Bremen vraagt aandacht voor de nieuwe expositie ‘Een dijk
van een dijk” die vanaf 9 april a.s. in het Dief- en Duifhuisje te bewonderen zal
zijn.

Hans Bolkestein informeert naar de stand van zaken m.b.t. de Hoeve Verkade.
Anneke Scheffer meldt dat de HVC-visie aansluit op die van Erfgoedvereniging Heemschut en de actiegroep Redt Hoeve Verkade en dat de Gemeenteraad vorige week heeft besloten tot nieuwbouw en dus sloop van de Hoeve
Verkade. Op de vraag van Wim Rijkaart van Cappellen of er tussen de diverse partijen al overeenstemming is over een gezamenlijk beroep tegen dit besluit antwoordt Anneke Scheffer dat dit besluit pas zeer recent door de Gemeenteraad is genomen en dat het bestuur hier zo spoedig mogelijk een standpunt over zal innemen.
Paul Weyling stelt voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering voorHVC Nieuwsbrief voorjaar 2018 pagina 4

taan te publiceren in de eerste Nieuwsbrief na de vergadering zodat niet aanwezige HVC leden hier sneller kennis van kunnen nemen. Dit voorstel wordt
overgenomen.
Sluiting
Anneke Scheffer dankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.

Presentatie
Na een korte pauze verteld Bram van Bochove over de totstandkoming en samenstelling van de filmcollectie van de HVC Beeldbank. Bram vertoont enkele filmfragmenten en legt hij uit hoe films kunnen worden gedigitaliseerd en
verbeterd.

HVC IN HET JAAR 2017

Bestuur
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft dezelfde personele samenstelling gehouden als in 2016. Wel is er een wijziging in de
taken gekomen.
De samenstelling van het bestuur na de ALV van maart 2017:
Irma Camijn
Voorzitter/Algemene Zaken
Jos Specht
Secretaris/PR
Eric Steenhouwer
Penningmeester
Anna Swets
Algemeen bestuurslid / Ledenadministratie
Anneke Scheffer
Algemeen bestuurslid
Else Lipjes
Algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft in 2017 maandelijks vergaderd. Er werden voor 2017 een
aantal aandachtsgebieden vastgesteld waaraan bijzondere aandacht werd besteed o.a. het samenstellen van een nieuwe onderzoeksgroep en het organiseren van stadswandelingen/ - rondleidingen als onderdeel van een in 2016 opgesteld meerjaren-activiteitenplan.
Voorts werd gesproken over het thema van een nieuwe expositie, de Open Monumenten Dag, de aanpassing van de Nieuwsbrief (kleur, papier etc.), de publicatie van het boek ‘De steenplaatsen van Capelle aan den IJssel’ en over de
problematiek rond erfgoed, zoals de hoeve Verkade, Oeverrijk en de gemelde
aantasting van het beschermde dorpsgezicht, de Dorpsstraat. Ook over de inzet
van onze vrijwilligers en de zorgen omtrent de aanwas ervan. Zo hebben we
voor het eerst geadverteerd in de plaatselijke media om onderzoekers en rondleiders te werven.
Waar tot ons genoegen zich een aantal nieuwe rondleiders meldden, moest
worden geconstateerd, dat na een veelbelovende start, de werkgroep Onderzoek niet van de grond kwam.
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Leden en vrijwilligers
Eind 2017 waren er in totaal 552 leden (2016: 551).
Wat vrijwilligers betreft, er waren 63 personen beschikbaar die zich voor de
HVC activiteiten inzetten.
In september 2017 heeft het bestuur hen als dank een excursie naar het Watersnoodmuseum en Zierikzee aangeboden

Beeldbank
De vrijwilligers van de Beeldbank zijn verder gegaan met het digitaliseren en
het opnemen in capelleinbeeld.nl van zowel foto´s uit de collectie van de HVC
als foto’s van de gemeente Capelle aan den IJssel. Ook zijn een aantal films in
de Beeldbank opgenomen.
In totaal zijn er nu 4138 beschrijvingen betreffende de verzameling van HVC
in de Beeldbank aanwezig, waaronder 29 filmfragmenten, 5 Dvd’s en 28 plattegronden Het aantal foto’s van de HVC die zijn gedigitaliseerd bedraagt 6417,
alsmede 22 fotoalbums.
Van de collectie van de gemeente zijn er 3188 beschrijvingen in de Beeldbank
opgenomen, waaronder 14 filmfragmenten, 2 Dvd’s en 1 plattegrond. Het aantal foto’s van de gemeentelijke verzameling die zijn gedigitaliseerd bedraagt
7549, evenals 15 fotoalbums.
Via de webwinkel is 22 maal een bestelling voor foto’s ontvangen en afgeleverd. Het betrof in totaal 148 stuks, die allen digitaal werden geleverd. De
Beeldbank levert geen foto’s op fotopapier meer.
Er zijn 6 vragen over foto’s aan de Beeldbank gesteld, welke alle tot tevredenheid van de vragenstellers zijn beantwoord.
Facebook-liefhebbers waardeerden de wekelijks door Beeldbankmedewerkers
geselecteerde en beschreven historische foto’s, die iedere dinsdagavond op de
Facebookpagina van de HVC worden geplaatst. Een en ander blijkt uit de vele
honderden likes en respons. De foto’s werden bovendien tientallen keren gedeeld en bereikten in het verslagjaar ruim vijftigduizend mensen uit de hele
wereld.
De Beeldbank heeft meegewerkt aan het maken van een kalender voor het jaar
2018. Het idee hiervoor kwam van de drukkerij Reproprint. De Beeldbank
heeft de oude foto’s geleverd en een aantal foto’s gemaakt van de nieuwe situatie op dezelfde plek als de oude. Verkoop heeft plaatsgevonden via Capelse
boekhandels en in ons museum.
Alle foto’s van de gemeenteambtenaar P. Damsteegt worden vervangen door
de negatieven. Tegelijkertijd wordt er van zijn foto’s een herindeling gemaakt,
d.w.z. dat alle foto’s, bijvoorbeeld van de bouw van het gemeentehuis aan het
Slotplein, onder één identificatienummer worden gebracht. Hiermee wordt bewerkstelligd dat foto’s van eenzelfde gebeurtenis of feit niet meer her en der
verspreid in de collectie van de Beeldbank zijn opgenomen.
Er is een begin gemaakt met het beschrijven van de 33.000 foto’s van fotograaf Han van Senus. Hiervan zijn er door een gespecialiseerd bedrijf al
20.000 gedigitaliseerd. Deze laatste zullen als eerste in de Beeldbank worden
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opgenomen.
De webwinkel, welke door de Beeldbank wordt beheerd, heeft 16 bestellingen
ontvangen, één bestelling kwam uit Frankrijk. Deze bestellingen omvatten 19
boeken, 3 Dvd’s en 4 setjes prentbriefkaarten.
De Beeldbank heeft informatie over het opzetten van een beeldbank geleverd
aan de Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK) en Stichting Historisch Charlois.
De groep bestaat uit Bram van Bochove, Eeuwoud Geneugelijk, Cees Hartmans, Rein Kraaij, Anneke Scheffer, Peter Stolk, Arie Vliegenthart en Paul
Weyling.
Depot
Het depot werd in 2017 verrijkt met de volgende schenkingen:
- een zuurstofkoffer van Vuyk & Zn.
- schilderij van ‘t Slot
- jubileumbord Bouw en Hout FNV
- gevelsteen met twee bermen van een brandweerkazerne.
- een bodemvondst t.w. een tinnen(?) - op een theelepeltje lijkend - voorwerp.
De collectie boeken werd aangevuld met:
- De turfstekers van de Zuidplas rond 1725
- Archeologische kroniek Erfgoedhuis ZH
- Oorlogen en vredesmissies
- De Steenplaatsen van Capelle a/d IJssel.

Dief- en Duifhuisje
In 2017 was in het Dief- en Duifhuisje wederom de tentoonstelling ‘EEN DIJK
VAN EEN DIJK’ te zien.
Dat thema was voor 2016 én 2017 gekozen omdat in die periode de versterking
van Schielands Hoge Zeedijk tussen de Slotlaan en de Mient plaatsvond.
Verder was boven op zolder de permanente expositie ‘De kastelen van Capelle’ te bezoeken.
De openingstijden waren, zoals gebruikelijk, in de maanden april tot en met
oktober iedere 2e zaterdag van 13 tot 16 uur. Op Museumdag op 8 april en
Open Monumentendag op 9 september was het Dief- en Duifhuisje open van
10 tot 16 uur.
Extra openstelling was er op 11 juni (familiebezoek).
Vast onderdeel tijdens de openstelling is een rondleiding in de directe omgeving van het Dief- en Duifhuisje, waaronder het Slotpark. In een klein uur passeert dan 900 jaar Capelse geschiedenis. Deze rondleiding is ook als aparte activiteit te boeken en wordt dan verzorgd door leden van de HVC-werkgroep
Rondleiding. Indien gewenst kan men dan ook een (kort) bezoek aan het Diefen Duifhuisje brengen. In 2017 is daar twee keer gebruik van gemaakt.
Aantal bezoekers Dief- en Duifhuisje – 234.
Aantal deelnemers aan de rondleiding tijdens de openingsuren – 47.
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Gastheren/-vrouwen waren Hans Bolkestein, Nico Feijnenbuik, Ruud Kuipers,
Corrie Vermaat, Aart Zwijnenburg en Anneke van den Bremen (coördinator).
De rondleidingen werden verzorgd door Corrie Vermaat en Wim van den Bremen.
Het beheer van het Dief- en Duifhuisje was in handen van Cees van Yperen.

Voor 2017 staat een fototentoonstelling over de Ketense dijk op het programma, te verzorgen door Paul Weyling. Onder andere wordt aandacht besteed aan
de Ramp van ’53. Hierbij wordt gebruik gemaakt van foto’s uit de Beeldbank.
Paul Weyling is actief binnen de Beeldbank en was tevens als onderzoeker
verbonden aan de inmiddels opgeheven werkgroep Onderzoek.
Educatie
In 2017 hebben 24 groepen ( 609 leerlingen ) van het basisonderwijs meegedaan aan de projecten: Droge Voeten, Hoog Water (in het Historisch Museum)
en ‘Mijn over opa was een dief’ (in het Dief-en Duifhuisje en het Slotpark).

Voor de achtste keer deden we mee aan Open Monumenten Klassendag. Op
donderdag 7 september brachten 2 groepen 7/8 (58 leerlingen) een bezoek aan
de Dorpskerk. Na een korte inleiding door de koster, bekeken de kinderen aan
de hand van een (monumenten)kijkwijzer in groepjes de kerk, zowel binnen
als buiten. In 2018 zullen we als HVC deelname aan Open Monumenten Klassendag weer mogelijk maken.

De belangstelling voor de projecten vanuit de basisscholen was ook dit schooljaar groot. Uit de evaluatieformulieren blijkt een grote waardering van de leerkrachten voor de inzet van de vrijwilligers.
Dit jaar is de HVC door de gemeente niet uitgenodigd om deel te nemen aan
de Cultuurshock. Dit had te maken met het grote aanbod van organisaties,
waaruit men een keuze moest maken. Er vinden gesprekken plaats over een
vernieuwing van ons aanbod voor de Cultuurshock.

De werkgroep Educatie bestond dit jaar uit : Wim en Anneke van den Bremen,
Bob Busse,Ton van Delft, Cobie Eppenga, Greetje Engelen, Nelly en Gert
Groenendijk, , Ruud Kuipers, Jan Kwakernaak, Anita Meyer, Kees Molenaar,
Arie Nobel, Peter Peters, Irja Verweijen, Cees van Yperen , Corrie Vermaat,
Johan Witkam, Rob Valk, Anneke Specht en Ans de Koning (coördinatoren).

Exposities
2017 was een druk tentoonstellingsjaar. In het museum was tot en met medio
april nog de tentoonstelling ‘IJspret aan de IJssel’ te zien met prachtig materiaal ter beschikking gesteld door vader en zoon Deelen. De belangstelling voor
deze, door schaatsheld Wim de Graaf geopende expositie was tot het einde toe
erg groot.
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Hierna werd een zogenaamde ‘tussenexpositie’ geopend met ‘Speelgoed uit de
Oude Doos’. Deze tentoonstelling grotendeels samengesteld uit bruiklenen,
ook uit de kasten en laden van onze vrijwilligers en leden, deed menig bezoekershart sneller kloppen met de herinnering aan de vele uurtjes doorgebracht
met de spelletjes, speelgoed en boeken van weleer.

Op vrijdag 8 september werd vervolgens de nieuwe tentoonstelling, met als
thema de Tweede Wereldoorlog, geopend door Jan Bonte. De heer Bonte is de
kleinzoon van Dominee Jan Kars, verzetsheld uit Capelle aan den IJssel, die
ook in de tentoonstelling met de titel ‘Capelle 40-45’ uitgebreid wordt belicht.
De tentoonstelling werd grotendeels samengesteld uit bruiklenen van een van
onze leden, de heer Nico Feijnenbuik, waarvoor de HVC hem zeer erkentelijk
is.
De bezoekers van de expositie, die nog tot en met medio augustus 2018 te bezichtigen is, worden meegenomen in het dagelijks leven van de Capellenaren
in deze zwarte periode in de geschiedenis. Het voedselgebrek, de onderduikers
in de polder, het verzet, de distributie van brandstoffen, kleding en voedsel komen alle aan bod door middel van verhalen, foto’s en voorwerpen.
Hoewel in 2017/2018 landelijk geen bijzondere aandacht wordt geschonken
aan de periode van de Tweede Wereldoorlog, heeft de HVC ervoor gekozen
om juist nu deze tentoonstelling in te richten. Immers, ieder jaar wordt het aantal mensen die het hebben meegemaakt steeds kleiner en we kunnen nu de verhalen nog (laten) vertellen. Bovendien geeft het huidige tijdsbeeld aanleiding
om nog eens te denken aan hetgeen er toen is gebeurd, maar zich nooit meer
mag herhalen.
De werkgroep Exposities bestond uit Aartje Bernhart, Jos Specht, Nicole Frederiks en Anneke Scheffer (coördinator).
Het team gastvrouwen/-heren bestond uit Charlotte Barto, Hans Bolkestein,
Koos Bouwman, Nico Giltay, Rein Kraaij, Marja en André Kwakernaat, Else
Lipjes, Arie Nobel, Anna Swets, Corrie Vermaat, Aletta en Johan Witkam.,
Anneke Scheffer (coördinator)

Klussenteam
De werkzaamheden die het klussenteam dit jaar voor haar rekening heeft genomen, bestonden uit, zo als gewoonlijk, het onderhoud van het buitenterrein
door het verhogen van de grond in de bloembakken, het slechten van de molshopen, het wieden van onkruid en niet te vergeten het knotten van de wilgen.
Ook de zitbanken buiten werden nagezien en gerestaureerd waar nodig was.

Het Dief- en Duifhuisje werd in het voorjaar schoongemaakt en opnieuw ingericht voor de tentoonstelling ‘Een dijk van een dijk’. Een antieke kaart, na permanente ophanging tegen het dak ontzet, is weer opnieuw ingelijst.
De hygrometers werden elke maand geactiveerd en de vochtvreter geleegd. In
het najaar werd het huisje weer winterklaar gemaakt door de geëxposeerde objecten vorstvrij op te slaan.
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Het geëxposeerde werkbootje op het terrein is van een nieuw afdakje voorzien
met de zelfde dakpannen als op het museum, aankomende weken wordt het geheel geverfd. Het sluisje van de educatie is nagezien en werkt weer als vanouds.

In het museum is een gestileerde harmonicawand gerealiseerd om de tentoonstelde objecten beter te laten uitkomen, ook werd daarbij de verlichting bijgesteld. Verder zijn er bordjes met verwijzing naar het toilet en de machinekamer
gemonteerd.

De werkploeg bestond uit Ruud Kuipers, Adri Kok, Wout van de Heuvel, Nico
Feijnenbuik, Rook van Wijk, Arie Heuvelman en Cees van Yperen.
Een warm welkom voor Rob Valk, die het klussenteam is komen versterken.
Markten
De HVC was met een informatiestand aanwezig op de volgende evenementen:
- Braderie Capelle-West
- Zomerfair Zeeheldenbuurt
- Kunstmarkt t.g.v. Open Monumentendag
- Centrum Xpeditie op 3 plaatsen in Capelle
Achter de kramen stonden: Wim van den Bremen, Nico Giltay,
Hans Heere, Wout van de Heuvel, Arie Heuvelman, Ans de Koning, Ruud
Kuipers, Anneke Specht, Rob Valk, Hilde de Vries, Rook van Wijk en Anna
Swets (coördinator).

Open Monumenten Dag
Open Monumenten Dag 2012 vond, zoals gebruikelijk, plaats op de tweede zaterdag in september met als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui ‘. Dit was tevens het landelijk thema.
Voor het tweede jaar was er een uitstekende samenwerking met Ouderkerk aan
den IJssel en Krimpen aan den IJssel, hetgeen resulteerde in het varen van 4
historische schepen tussen onze 3 gemeenten. In Capelle had de HVC bovendien 2 paardentrams geregeld, die de belangstellenden gratis vervoerden naar
de deelnemende attracties, te weten de Dorpskerk, het Van Cappellenhuis met
de Regentenkamer, de Kunstmarkt, het Dief- en Duifhuisje, het historisch museum en het Beijerinckgemaal. Ook deed de kinderboerderij Klaverweide dit
jaar mee.
Helaas was het weer dit jaar een forse spelbreker, zodat met name in de ochtend het bezoekersaantal beneden peil bleef.
De vrijdag ervoor werd er weer meegedaan aan de OMD-klassendag. Meerdere groepen uit het basisonderwijs hebben de Dorpskerk bezocht.
Na afloop werd de OMD besloten met een hapje en drankje in het historisch
museum, om de vrijwilligers, zonder wiens inzet deze dag nooit uit de verf gekomen was, in het zonnetje te zetten. Hard nodig trouwens, na al die regen en
hagel.
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Stadswandelingen/ Rondleidingen
De toenemende belangstelling voor stadswandelingen heeft geleid tot overleg
tussen de Wim van den Bremen (coördinator Rondleidingen) en het bestuur
over de oprichting van een zgn. Stadsgilde waarin een groep rondleiders stadswandelingen kan verzorgen. Een oproep en een interview in de IJssel en Lekstreek leverden nieuwe rondleiders op. Om meer bekendheid te geven aan dit
Stadsgilde zal een webpagina worden ontwikkeld. De gesprekken leverden ook
de aanschaf van bodywarmers en poloshirts met HVC logo op waarmee HVC
vrijwilligers duidelijker herkenbaar zijn bij publieksactiviteiten.
Op 15 februari is aan de leden van de bewonersvereniging ‘t Slot iets verteld
over de geschiedenis van hun woonomgeving.
Op 18 april werd een groep van 30 medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling door het Slotpark rondgeleid en op 5 augustus met de familie Van Mil.
Rondleiders zijn Adri de Jonge, Corrie Vermaat, Hilde de Vries, Marijke van
Vliet, Arie Kasbergen, Nico Giltay, Rob Stolk en Wim van den Bremen (coördinator tot eind 2017).

Stamboomcafé
Sinds 24 maart 2017 organiseert de HVC, in samenwerking met de Bibliotheek, het zogenaamde ‘stamboomcafé’. In de bibliotheek van de Vijverhof
komt een aantal mensen met belangstelling voor genealogie elke maand bijeen
om zich te verdiepen in het onderzoek naar hun stamboom. Tijdens de eerste
twee bijeenkomsten werd een uiteenzetting gegeven over het waar en hoe te
zoeken op internet. Mevrouw Nanda Geuzenbroek, oud-hoogleraar genealogie,
gaf ondermeer aan welke sites hiervoor te bezoeken zijn en hoe die te vinden.
Na deze introductiebijeenkomsten komen de deelnemers elke derde vrijdag
van de maand bijeen om onder het genot van een kopje koffie of thee hun ervaringen te bespreken en te delen. Iedereen helpt elkaar en zo ontstaat een
hechte samenwerking, die voor sommigen al geleid heeft tot het opstellen van
een stamboom die teruggaat tot de 16e eeuw. Deelnemers zijn overigens nog
steeds van harte welkom en de bijeenkomsten, met of zonder eigen laptop of
tablet, zijn gratis.

Publicaties
In 2017 zijn 4 Nieuwsbrieven verschenen. De moderne druktechniek maakten
het mogelijk tegen geringe kostenverhoging een kwalitatief betere uitgave te
realiseren in kleur. De minimumafname van 1000 exemplaren maken het mogelijk de overgebleven exemplaren te gebruiken voor ledenwerving. Zij worden geleidelijk in alle Capelse wijken in de brievenbussen zonder nee-sticker
van niet-leden gedistribueerd.
De redactie was in handen van Jos Specht. Belangrijke bijdragen werden geleverd door Wim van den Bremen, Kees Klomp en Paul Weyling.
Een legertje vrijwilligers verzorgt de bezorging van de Nieuwsbrief in Capelle aan den IJssel en in Nieuwerkerk.
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Regentenkamer
Op 8 april en op Open Monumentendag zaterdag 9 september, werd ruim gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid voor een rondleiding in de regentenkamer van het Van Cappellenhuis.
Overige activiteiten door HVC - leden
- Op dinsdag 11 april, voorafgaande aan de alternatieve kranslegging en dodenherdenking op de oude Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat voor de leerlingen van groep 8 van de Capelse Schoolvereniging
(CSV), hield Paul Weyling voor de 6e maal een uiteenzetting over de totstandkoming en de geschiedenis van het oorlogsmonument ter plaatse;
- het samenstellen van zes informatieborden, te plaatsen bij
1. Dief-en Duifhuisje, 2. Edelmanswoning, 3. Slotpark, 4. Oude Plaats, 5.
Poldergemaal en Korenmolen De Hoop en 6. Vuykpark. De klus is klaar
en wacht op uitvoering. Er wordt van uit gegaan dat plaatsing door de gemeente voorjaar 2018 wordt gerealiseerd. (H. Bolkestein, P. Weyling);
- Instructie van de nieuwe leden van de werkgroep Stadswandelingen en het
schrijven van wandelroutes door Capelle met bijbehorende historische achtergronden (W. van den Bremen);
- Contactpersoon voor de gemeente Capelle inzake cultuurhistorische elementen (o.a. Liefdeslaantje) (W. van den Bremen);
- Organisatie van de HVC activiteiten op 23 september (informatiestands)
op het evenement Centrum Xpeditie, georganiseerd door de gemeente Capelle (W. van den Bremen)
- Schrijven van een artikelreeks voor een historische rubriek (met foto) in de
IJssel- en Lekstreek, die vooralsnog eens per 14 dagen zal verschijnen en
zowel de HVC als de HVC Beeldbank publiciteit oplevert. (W. van den
Bremen).

Het Bestuur

KENGETALLEN 2017

Aantal leden
Aantal Nieuwsbrieven
Aantal exposities Historisch Museum
Aantal bezoekers Historisch Museum
Aantal exposities Dief- en Duifhuisje
Aantal bezoekers Dief- en Duifhuisje
Aantal openstellingen Regentenkamer
Aantal bezoekers Regentenkamer
Excursie als waarderingsactiviteit
Aantal deelnemers excursie
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552
4
3
802
2
234
2
175
1
52

UITNODIGING OPENING NIEUWE FOTO - EXPOSITIE
‘DE KETENSEDIJK, DE RAMP VAN ’53 EN DAARNA’

Zaterdag 14 april a.s. wordt in het Dief- en Duifhuisje om 11 uur de foto-expositie ‘De Ketensedijk, de Ramp van ’53 en daarna’ officieel geopend door
Paul van den Eijnden, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en oud-wethouder van Capelle aan den IJssel.

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat zuidwest Nederland zwaar getroffen werd
door de watersnoodramp. Capelle kroop in de Rampnacht door het oog van de
naald. De Ketensedijk, nabij het Dief- en Duifhuisje, kreeg het zwaar te verduren. De foto-expositie besteedt hier uiteraard aandacht aan. Daarbij is dankbaar
gebruik gemaakt van de schat aan gedigitaliseerde foto’s uit onze eigen HVCBeeldbank.

Onder andere als gevolg van ‘De Ramp van
‘53’ voltrokken zich in de jaren daarna grote
veranderingen op en rond de Ketensedijk, zowel binnen- als buitendijks. De Hollandsche
IJsselkering en de Algerabrug werden gebouwd. In de buurt van het Dief- en Duifhuisje werd het uitbreidingsplan ’t Slot’ in gang
gezet. Een belangrijke ontwikkeling die eveneens middels foto’s uit de HVC-collectie
wordt getoond. En er is aandacht voor de bedrijvigheid die er was in die jaren,
maar die nu geheel is verdwenen, zoals Feenstra Beton, de touwbaan en de
drijvende houtopslag. De foto-expositie is samengesteld door Paul Weyling.

De kastelen van Capelle
Op de zolder van het Dief- en Duifhuisje wordt vanzelfsprekend weer het verhaal van de kastelen van Capelle verteld. Dus ook dat van het Dief- en Duifhuisje. Er zijn maquettes en archeologische vondsten te zien.

Rondleiding Slotpark
Het Dief- en Duifhuisje is geopend van april t/m oktober, iedere 2e zaterdag
van 13.00 – 16.00 uur.
Om 14.00 uur kunt u dan tevens deelnemen aan een rondleiding door de directe omgeving van het Dief- en Duifhuisje, waaronder het Slotpark.

We kijken uit naar uw bezoek op 14 april of later in het jaar!

Namens alle medewerkers
Anneke van den Bremen (coördinator)

Dief- en Duifhuisje.....…. altijd wat te zien …...... altijd spannend!
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OP WATER EN BROOD IN CAPELLE (ROND 1770)

Beneden in het Dief- en Duifhuisje, behorend bij het Slot van Capelle,
werden wetsovertreders opgesloten. Wat hadden zij misdreven? Hoe
lang duurde hun opsluiting? Enkele gerechtsverslagen geven een indruk
Uit het Hooge Vierschaarboek1 zijn vier zaken gelicht:
1. Jan Hendrik Horneef
- vonnis 22 maart 1765,
2. Anna Maria Hansen
22 maart 1765,
3. Jannetje Kelk
30 september 1774,
4. Anna Catharina Jansen
27 juli 1776.

Veroordeelden en straffen
1. Jan Hendrik Horneef, geboren bij Hannover, ongeveer 50 jaar oud, heeft net
acht dagen in het ‘bedelaarshok’ in het Rotterdamse tucht- en werkhuis achter
de rug. Hij zat daar, op water en brood, wegens bedelen. Een vaste woon- of
verblijfplaats heeft hij niet.

Verder heeft het rechtscollege van de Hoge Heerlijkheid Capelle,2 de Hoge
Vierschaar, vernomen dat Horneef een paar jaar heeft samengeleefd met een
weduwe zonder getrouwd te zijn. (In de Republiek, met een overheid van gereformeerde snit, is dat strafbaar).

Jan Hendrik Horneef heet dan ook een landloper en bedelaar te zijn, schuldig
aan concubinage. Een gevangenisstraf zou een herhaling van
zetten zijn. Hij dient meteen zijn
biezen te pakken. Voor altijd
wordt hij uit Holland en WestFriesland verbannen. Duikt hij
niettemin weer op, dan wacht
hem een zwaardere straf.

2. Anna Maria Hansen krijgt wel
gevangenisstraf. Zij draagt als
bijnamen ‘Ant met de manden’
en ‘de Norinne’. Het geven van
bijnamen zal overigens in een
dorp als Capelle niet ongewoon

Foto: collectie HVC-Beeldbank
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zijn geweest. De tweede bijnaam duidt op de herkomst van deze 59-jarige
vrouw: zij is in Kopenhagen geboren. Ook zij heeft geen vaste woonplaats en
is, kennelijk langer geleden, opgesloten geweest in het Rotterdamse bedelaarshok. Zij maakt zich naast bedelen ook schuldig aan openbare dronkenschap.
En zij loopt met open vuur rond. De straf die zij krijgt, moet voor een anderen
een voorbeeld zijn: veertien dagen opsluiting in het gevangenisje van het Slot,
op water en brood, gevolgd door verbanning zoals bij Jan Hendrik Horneef.

3. Jannetje Kelk (leeftijd niet bekend) krijgt een iets uitgebreider vonnis. Haar
vader heeft zich bij een lid van de Hoge Vierschaar beklaagd over het gedrag
van zijn dochter. Daarbij heeft hij gevraagd, haar te corrigeren. Jannetje is in
bewaring gesteld.

Tijdens de zitting herhaalt de vader de klacht en het verzoek.
Ook verschijnt een getuige, Neeltje van der Pols, ‘huisvrouw’ van Gerrit
Spruit. Zij zegt Jannetje Kelk uitermate beschonken te hebben gezien, waarbij
die zich in woorden en daden nogal losbandig heeft gedragen. Dat maakt
nieuwsgierig maar nadere omschrijving van het gedrag ontbreekt. Neeltje van
der Pols zegt verder, dat zij Jannetje Kelk hierop vaak heeft aangesproken, omdat zij ongelukken als brand vreest.

Jannetje erkent de klachten en kan daar niets tegenin brengen. De baljuw van
de Hoge Heerlijkheid, Adam Schadee, heeft Jannetje al eerder op haar slechte
gedrag aangesproken, ook zonder resultaat.
Jannetje mag veertien achtereenvolgende dagen op water en brood in het gevangenisje van het Slot doorbrengen. Verbanning blijft uit.

4. Anna Catharina Jansen, ongeveer 42 jaar oud, afkomstig uit Gemert, zonder
vaste woonplaats, is de dag vóór haar verhoor opgepakt en opgesloten. Een
verslag van het verhoor is bij het vonnis gevoegd. Aan het eind van dit artikel
is het in zijn geheel overgenomen, omdat het licht werpt op de vraag hoe deze
verdachte tot haar levenswijze is gekomen.

In het vonnis staat, dat Anna Catharina Jansen haar bekentenis aflegt zonder te
zijn gepijnigd. Weliswaar kwam pijnigen niet vaak meer voor maar pas aan het
eind van de 18de eeuw kwam er een eind aan. Zij geeft toe te hebben gebedeld,
daarbij voorwendend doofstom te zijn, om medelijden op te wekken. De straf
bestaat uit opsluiting voor veertien dagen op water en brood, gevolgd door verbanning.
Op water en brood
Betekende opsluiting op water en brood dat de gevangene niets anders kreeg?
In het algemeen niet. Voor ander voedsel was de gevangene afhankelijk van
familie of vrienden, zij konden eten brengen.3
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Jannetje Kelk
Zaak nummer 3 wijkt af door leeftijd, misdragingen en straf. Vragen dringen
zich op. Wat voor iemand was Jannetje Kelk? Was haar gedrag wel helemaal
aan haar toe te rekenen? Was een straf wel op zijn plaats en zo ja, moest op de
straf iets anders volgen? Antwoorden zijn in het Hoge Vierschaarboek niet te
vinden.

Landloperij en bedelarij
‘Tijdens de middeleeuwen was de gewone man de grootste financier (van de
armenzorg, H.O.) en dat bleef zo tot in de 20e eeuw. Kerken haalden geld op
door middel van collectes en dat geld kwam in de kas voor de armenzorg terecht. Wanneer het stadsbestuur een charitatieve instelling wilde openen, werd
dat ook voornamelijk door particulier geld betaald. De stad stelde een stuk
grond ter beschikking en de inwoners betaalden de rest.

Om geld op te halen werden ook wedstrijden georganiseerd (…). Deze loten
vonden in heel Holland grif aftrek. Een klein gedeelte van winst werd als prijzengeld gebruikt voor gouden en zilveren servieswerk en de rest van de opbrengst ging op aan de bouw van de instelling.

De 18e eeuw was een eeuw van stijgende armoede door groeiende werkloosheid. Op zich gaven de mensen niet minder geld aan de collectes maar er waren meer armen om van dat bedrag te onderhouden. De overheden riepen extra
belastingen in het leven waarvan de opbrengst naar de armenzorg ging, maar
ook dat bleek niet voldoende. Steden gingen zelfs directe subsidies uitdelen
om de armoede aan te pakken maar het was dweilen met de kraan open.’4

Door deze ontwikkeling zijn steeds meer mensen tot landloperij en bedelarij
vervallen.

Vierschaar
‘De term ‘vierschaar’ komt uit de tijd dat de baljuws samen met de welgeboren
mannen in de buitenlucht bij elkaar kwamen om recht te spreken. De vierschaar werd gespannen met koorden op palen over vier hoeken; in de rechtszaal nemen de ‘scharen’ of banken de plaats van de koorden in (Van den
Arend 1993: 385).’5
Capelse ‘welgeboren mannen’
‘De naam welgeborenen stamt uit de Middeleeuwen, toen, omstreeks 1200, de
Hollandse bevolking in twee groepen uiteenviel: de groep van huislieden (vrije
en onvrije personen, onedelen) en de groep van welgeborenen (edelen).’6
In 1770 zijn de welgeboren mannen al ongeveer een eeuw geen edelen meer
maar aanzienlijke burgers. In een dorp als Capelle zijn dat welgestelde boeren
en notabelen, zoals (steen)fabrikanten.
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In het vonnis van Jannetje Kelk komen de namen voor van de dan fungerende
Capelse welgeboren mannen: Jacob van der Laan, Klaas van der Duijn, Willem Lans, Abraham van de Lek, Antony van der IJssel, Barent Loman en Philip Verhagen.
Van hen zijn in elk geval korenmolenaar Klaas van der Duijn (1719-1799),
steenbakker Willem Lans (1722-1800) en timmerman-aannemer Philip Verhagen (1716-1803) ook uit andere bronnen bekend.

Henk Oldenhof

Geraadpleegde bronnen:
Oud Archief Capelle (OAC), inventarisnr. 3045: Hooge Vierschaarboek
1698-1808.
2
Zie voor een toelichting het artikel ‘Bijna aan de galg in Capelle (1761)
in: HVC Nieuwsbrief jaargang 30, nummer 2, zomer 2016, p. 66 t.e.m. 69.
3
Bron: Wikipedia.
4
Overmeer, Marjolein. NEMO Kennislink vrijdag 26 oktober 2012,
‘Oneerlijke armen. De kijk op armoede door de eeuwen heen’.
5
Bron: DBNL.org
6
Bron: DBNL.org
1

Verhoor Anna Catharina Jansen

Vergadering gehouden op den huijze en slote van Cappelle op den IJssel, van Bailluw en Welgeboore Mannen den 25 Julij 1776 praesent den
Bailluw en alle de Welgebore Mannen.

Is voor de Vergadering gebragt een Vrouwspersoon, alhier over bedriegelijke bedelarijen op gisteren geïncarcereerd.
1. Haar naem?
Zegt Anna Catharina Jansen.
2 Ouderdom?
Zegt 42 Jaer omtrent
3 Waer geboren?
Zegt uijt de Mijerije van ‘s Hertogenbosch
van Gemert
4 Woonplaets?
Zegt, tegenswoordig nergens
5 Kostwinning?
Zegt om een duijt vragen
6 Waer zij laatst van daen is gekomen?
Zegt, gisteren uijt Rotterdam gekomen te zijn
7 Wat zij hier komt doen? Zegt bedelen
8 Of zij meermalen onder deze Heerlijkheijd is geweest?
Zegt Jae omtrent Viermael
9 Of zij meermalen in hegtenis is geweest?
Zegt, nooijt
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10 Met wat volk zij in ‘t gemeen loopt?
Zegt, altoos alleen.
11 Of zij getrouwd is?
Zegt nooijt getrouwt geweest te zijn
12 Of zij kinderen heeft? Zegt, neen
13 Waer zij veel loopt? Zegt, omtrent Delff en Den Haag
14 Of zij op gisteren toen zij geapprehendeerd wierd, niet was komen
bedelen?
Zegt, Jae.
15 Of zij om het medelijden op te wekken zich niet geveijnsd heeft stom
en doof te zijn?
Zegt, Jae.
16 Of zij niet halsstarrig zig zoo bleef houden, als of zij stom en doof was?
Zegt, Jae.
17 Of zij ook niet op andere plaatsen en tijden dat zelfde bedrog heeft
gepleegt?
Zegt, Jae te Krimpen.
18 Of zij niet temeermalen den nagt onder deze Heerlijkheijd heeft
doorgebragt?
Zegt tweemaelen.
19 Of zij niet wel verscheijde nagten heeft geleegen in zekeren hooijberg
agter de boere wooning bij de Steenplaets?
Zegt tweemalen aldaer in geslapen te hebben
20 Of het niet wel gebeurt is, dat zij zeer stout met wijzen gevergd heeft
en lang heeft aangehouden dat men haer toelaten zou in dien hooijberg te
slapen?
Zegt Jae met wijzen te kennen gegeven te
hebben dat zij daer gaerne slapen wou
21 Of zulks niet is gebeurt over een Jaer?
Zegt, Jae.
22 Of zij niet al op dien tijd zig hield of zij stom en doof was?
Zegt, Jae.
23 Of zij niet altoos als ze hier geweest is, zig geveijnst heeft stom te zijn?
Zegt, Jae.
24 Waer om zij zig met bedelen ophoud?
Zegt, hier gekomen te zijn om te werken maer is
ziek geworden, heeft toen om een duijt gaan
vragen, en is dat blijven doen.
25 Of zij niet kan werken?
Reeds beantwoord.
26 Wie haere ouders zijn?
Zegt: dat haere ouders zijn overleden te gemert
27 Of beijde haere ouders nog leven?
Vervalt.
28 Waar haere ouders woonagtig zijn?
Vervalt.
29 Wat is haer beroep geweest?
Zegt boeren arbeijd.
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WINTER 1963,
DE STRIJD TEGEN HET HOLLANDSCHE IJSSEL-IJS

De ongekend strenge winter van 1962-1963 - al ingevallen in oktober kenmerkte zich door een extreem lange periode van matige en strenge
vorst, welke zo’n drie dagen voor de (witte) Kerst van 1962 begon en
rond 5 maart 1963 eindigde. Het was de koudste winter van de twintigste
eeuw, een periode waarin de Hollandsche IJssel nog ruim voor de jaarwisseling dichtvroor. Dit met als gevolg dat het vervoer van lading over
het water van de IJssel ruim tien weken lang onuitvoerbaar was. De
stremming was niet alleen lastig voor de handel, scheepvaart en industrie, maar ook voor de scheepswerven die in die tijd geen schepen te water konden laten.

Om de Hollandsche IJssel direct na het invallen van de dooi snel weer bevaarbaar
te maken werd de hulp ingeroepen van ijsbrekers. Dit door de ‘Comité’s’ voor IJsbestrijding’ van de districten Rotterdam en Gouda, die op initiatief van de betrokken ‘Kamers van Koophandel’ in de eerste decennia van de 20e eeuw werden opgericht. Aangesloten waren belanghebbenden - fabrieken aan het water, schippers,
rederijen en scheepswerven - die via deze organisatie de inzet van ijsbrekers (één
van de oudste nevenfuncties van sleepboten) en de financiele afwikkeling daarvan
De ijsbrekende sleepboten ‘Luxemburg’ (1954, in 1935 gebouwd als ‘Linge’) en ‘Ierland’
(1954) van de ‘Nederlandsche Stoomsleepdienst v/h P. Smit jr.’, gezien vanaf de Groenedijk, even voor de gemeentegrens met Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan de overkant van
de Hollandsche IJssel de in 1916 gebouwde en uit beton en ijsselsteentjes opgetrokken
watertoren van Ouderkerk aan den IJssel. Foto: Jaap de Gier, collectie HVC-Beeldbank.
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regelden. Woensdag 6 maart 1963 werd vanaf de gesloten Stormvloedkering aan
de Ketensedijk met het breken van het IJssel-ijs gestart. Ingezet werden de sleepboten-ijsbrekers ‘Ierland’, ‘Luxemburg’ van de ‘Nederlandsche Stoomsleepdienst
v/h P. Smit jr.’ en de ‘Volharding 6’ en ‘Volharding 9’ van de ‘Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst NV’. Gezien de dikte van de keiharde ijsvloer, die varieerde van 20 tot 80 centimeter, stonden de vier voor een bikkelharde strijd met ‘moeder’ natuur. Deels ging het om een gladde ijsplaat waar je fijn op kon schaatsen,
het overgrote deel van het ijsoppervlak was echter ruw en oneffen. Aan de oevers
bestond het ijs vaak uit dunne en dikke, kleine en grote aan elkaar gevroren ijsschotsen die door wind en stroom tegen of over elkaar waren geschoven. Het ijsbreken trok vanwege het spectaculaire karakter veel belangstelling. Terwijl de
meeste mensen de bestorming van de ‘vijand van de scheepvaart’ volgden vanaf de
dijk, waagde vooral de opgeschoten jeugd zich niet zonder gevaar, dichtbij de ijsbrekers op het krakende en knallende Hollandsche IJssel-ijs. Dit ondanks waarschuwingen van onder andere de Rijkspolitie, dat een verblijf op het ijs onder deze
omstandigheden levensgevaarlijk was. De bemanning van de ijsbrekers moest dan
ook verbaal of met de scheepshoorn voortdurend signalen afgeven. Dit om de roekelozen te waarschuwen dat het vanwege hun veiligheid beter was ruim afstand te
houden van hun schepen en nog beter het ijs te verlaten. Rond 15 uur moesten ter
hoogte van het Molukse woonoord ‘IJsseloord’ aan de Groenedijk twee ijsbrekers
- de ‘Volharding 6’ en de ‘Volharding 9’ - wegens mankementen aan de schroef en
het roer van de laatste de strijd tegen het ijs staken. De ‘6’ nam daarna de ‘9’ op
sleeptouw en keerde door een massa van gebroken ijs moeizaam en ploeterend terug naar hun thuishaven Rotterdam. De ‘Ierland’en de ‘Luxemburg’ hielden het
een uur later voor gezien. Dit omdat even voor de Werkhaven Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel het ijs zo dik en sterk bleek, dat verder breken zonder het oplopen van schade aan schroef en stuurgerei niet mogelijk was.

Dezelfde avond nog, direct na het staken van de strijd tegen het IJssel-ijs, werd tijdens een vergadering van de ‘Comité’s voor IJsbestrijding’ van de districten Rotterdam en Gouda in Rotterdam besloten met verdere pogingen te wachten tot
maandag 11 maart. Men hoopte in de tussentijd op een sneller verloop van de dooi
en heel veel regen. Het ijs zou dan vlotter zachter worden en gemakkelijker te breken zijn. Ook rekende men erop dat Rijkswaterstaat voor die tijd de Stormvloedkering zou openen, zodat de getijdewerking weer actief werd en het ‘boven’ de kering gebroken IJssel-ijs zich bij afgaand tij in de richting van de Nieuwe Maas en
de Noordzee kon bewegen. De Stormvloedkering was op 24 januari gesloten ten
behoeve van de drinkwatervoorziening in Rotterdam en omgeving. Dit met als
doel te voorkomen dat het afvloeiend zoetwater van de bovenrivier de Hollandsche
IJssel instroomde en de zoet-zoutwatergrens terug te dringen richting zee. Een
maatregel die werd genomen omdat het zoutgehalte van het drinkwater tot het tienvoudige was gestegen. Somber waren de ‘Comité‘s’ over de hoge kosten van het
ijsbreken. Voor de vier kilometer die de vier ijsbrekers op de eerste breekdag waren gevorderd moest ƒ 5.000,- (€ 2273,-) worden betaald, te weten ƒ 1.250,(€ 568,-) per kilometer. Dat betekende dat voor de resterende 12 kilometer naar
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2018 pagina 20

Gouda nog ƒ 15.000,- (€ 6.815,-) bijeengebracht moest worden. Een bedrag dat
niet in kas was en nog kon oplopen omdat de als gevolg van het breken opgelopen
schade en reparaties aan de sleepboten ook voor rekening van de ‘Comité’s voor
IJsbestrijding’ kwamen. Daarnaast moest het ‘district Gouda’ ook zorgen voor het
openmaken van de Gouwe, de Oude Rijn en de gekanaliseerde Hollandsche IJssel
tussen de Waaiersluis bij Gouda en de gemeente Oudewater. Een vraag of het niet
goedkoper was de Genie van het Nederlands leger te vragen het ijs met springstoffen op te blazen kon meteen worden weerlegd: de Hollandsche IJssel, Gouwe en
Oude Rijn waren daarvoor te smal. Wanneer het ijsbreken niet zou worden hervat,
zou het volgens de ‘Comité’s’ nog drie à vier weken duren eer de Hollandsche IJssel weer bevaarbaar zou zijn. Dat was voor scheepswerven, schippers en aan de
binnenwateren gelegen ontvangers van goederen en diensten veel te lang. De ‘Comité’s voor IJsbestrijding’ vonden het daarom niet meer dan billijk dat alle belanghebbenden naar rato een financiele bijdrage leverden voor de hoge kosten van de
ijsbestrijding op de vaarwegen in de Hollandsche IJsselregio. Het ‘Goudse comite’
deed de 7e maart al een beroep op alle betrokkenen. Bedrijven werd ƒ 50,- gevraagd, aan schippers ƒ 30,- welk bedrag kon worden betaald bij het verlaten van
Hollandsche IJssel tijdens het passeren van de Stormvloedkering in Capelle of de
De ‘Volharding 6’ en de ‘Volharding 9’ van de ‘Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst
NV.’, gezien vanaf de Dorpsstraat ter hoogte van de afrit naar de Mient. De ‘6’ heeft de
‘9‘, die als gevolg van het ijsbreken averij had opgelopen aan schroef en stuurgerei, op
sleeptouw en is onderweg naar thuishaven Rotterdam. De schepen links liggen voor de
wal bij ‘N.V. v/h. J.H.G. Gosau’, een reparatiebedrijf voor scheepsmotoren aan Dorpsstraat 66. Foto: Jaap de Gier, collectie HVC-Beeldbank
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Julianasluis bij Gouda. Ook kon het bedrag worden overgemaakt naar de bankrekening van de ‘Comité’s voor IJsbestrijding’, dat zelf 40 procent van de kosten van
het ijsbreken zou dragen.

Zaterdag 9 maart brak de ijsbreker ‘Walvis’ van de ‘Vereniging voor Algemene
Scheepvaartbelangen’ in Amsterdam de Gouwe open, waarna de maandag erna op
deze gekanaliseerde rivier tussen de Oude Rijn en de Julianasluis weer gevaren
kon worden. Dit terwijl er op diezelfde 11 maart weer begonnen werd met het breken van de laatste 12 kilometer IJssel-ijs in de richting Julianasluis. Ook hielden
ijsbrekers zich bezig met het klein maken van grote ijsschotsen. Rijkswaterstaat
opende in de loop van de avond van dezelfde dag de Stormvloedkering, waarna eb
en vloed weer vrij spel hadden, het gebroken ijs kon gaan werken en worden afgevoerd richting zee. Positief was ook dat door het openen van de kering en de getijdewerking als vanzelf het door de lange stilstand en lozingen vervuilde en stinkende rivierwater werd ververst. De opening had overigens geen nadelige gevolgen
meer voor de klanten van Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL), de hoeveelheid
smelt- en dooiwater die bij Lobith ons land binnen stroomde, was ruim voldoende
voor het opschuiven van de zoet-zoutwatergrens richting Noordzee en het einde
van de drinkwatermisère. Gelukkig zette de dooi goed door en werd het ijs minder
sterk. Wanneer het ijsbreken werd voltooid kon niet exact worden nagegaan maar
wel dat er voor het einde van maart weer redelijk kon worden gevaren. Toch kwamen de schepen, ondanks de stijgende temperaturen op de Hollandsche IJssel nog
tot halverwege april ijsschotsen tegen, ijs dat vooral van tussen de kribben kwam.

Eindelijk te water
Naast de betonfabriek van Feenstra aan de Ketensedijk profiteerde de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven aan de Dorpsstraat als één van de
eersten van een weer goed bevaarbare Hollandsche IJssel. Op 15 maart was het zover dat twee van de vijf voltooide casco’s van schepen die al weken in afwachting
waren van een stapelloop, eindelijk te water konden worden gelaten. Als eerste
liep ’s morgen om half acht het 57 meter lange motortankschip ‘Dordrecht 17’
(bouwnr. 781) van stapel, gebouwd voor de rederij Gebr. Broere te Dordrecht. Direct gevolgd door de ‘S.T.M. V’ (bouwnr. 757), een 50 meter lange hydraulische
onderlosser voor de Aannemings- en Zandlevering Maatschappij A. de Groot Czn
te Bloemendaal, de op een na laatste van een serie van zes waarvan op 25 maart de
‘S.T.M VI’ (bouwnr. 758) met goed gevolg te water gleed. Tussendoor liet Vuyk
de voor de Amsterdamse Ballast Maatschappij uit Amsterdam gebouwde elevatorbak ‘A.B.M. 36-11’ (bouwnr. 775) te water. Als laatste van de door de strenge
winter opgehouden schepen, liep op 8 april het schoolschip ‘Prinses Christina’
(bouwnr. 773) van stapel. Dit schip, gebouwd voor het ‘Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOFS)’, werd als ‘Prinses Marijke’ op stapel gezet.
De jongste dochter van koningin Juliana en Prins Bernhard vond echter de naam
Marijke wat kinderlijk en vroeg haar ouders kort voor de stapelloop haar in het
vervolg met Christine aan te spreken. Vervolgens kwam de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op 5 april met de mededeling dat prinses Marijke voortaan met haar
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Tewaterlating op 8 april 1963 van de als ‘Prinses Marijke’ op stapel gezette ‘Prinses
Christina’. Het schoolschip werd op 7 juni 1963 opgeleverd aan het in Amsterdam gevestigde ‘Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart’ (KOFS).
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

nieuwe roepnaam moest worden aangeduid. Vuyk liet daarop de volgende dag,
slechts twee dagen voor de tewaterlating, de naam Marijke op de boeg en de kont
van het schip ijlings wijzigen in Prinses Christine. De RVD, zo bleek, had echter
een fout gemaakt. De koningin maakten twee dagen later namelijk bekend dat, afgezien van de informele aanspreeknaam Christien of Christine, haar dochter Maria
Christina (1947) officieel naar haar tweede naam diende te worden genoemd. Dit
met als gevolg dat Vuyk op het laatste nippertje ChristinE moest wijzigen in ChristinA. En ‘so hep elk nadeel se voordeel’ zoals Johan Cruijf ooit zei, daar zonder de
vertraging van de strenge winter en het dikke IJssel-ijs het schoolschip ‘Prinses
Christina’ eerder als ‘Prinses Marijke’ het ruime sop zou hebben gekozen.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Nico J. Ouwehand. ‘Van Walegang en Berghout’ (2004).
- Ger Mulder en Paul Weyling. ‘Verdwenen Scheepshellingen (2005).
- www.knmi.nl.
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OUD NIEUWS:
OOK IN CAPELLE GING ER EEN LAMPJE BRANDEN!

In vroeger tijd werkte het gros van de Capelse arbeiders in de landbouw, op
een scheepswerf, op steenplaatsen of in de turfmakerij. Verder waren er wat
vissers, een aantal schippers en zij die in deze gemeente een of ander ambacht uitoefenden. Na gedane arbeid zat men ’s avonds in gezelschap van vader en moeder of van vrouw en kinderen rond het haardvuur, waarbij het vertrek soms enigszins werd verlicht door het zwakke schijnsel van een peukje
kaars. Wel was er vanaf 1860 petroleum als brandstof voor een tuit- of olielamp hetgeen voor kunstlicht zorgde. Doch het einde van de dag luidde
meestal vroegtijdig in, want met een lange volgende werkdag in het vooruitzicht kroop men het liefst bijtijds in de bedstee onder de wol. Of het nu ’s
ochtends de klapperman met zijn klap of klep was of de onderbaas van een
steenfabriek die hen wekte, daarover ontbreekt ons het juiste inzicht. Van
boerenarbeiders is bekend dat de bouwman in elk geval door de eerste knecht
gewekt moest worden.

Voordat alle openbare wegen in ons dorp geheel waren voorzien van straatverlichting, moesten de vroede vaderen nogal wat wensen van de burgers verwezenlijken. In de Schoonhovensche Courant van 22 november 1874 vonden we
een begin: ‘Ook te Capelle a/d IJssel heeft het gemeentebestuur een niet onbelangrijke verbetering aangebracht in de straatverlichting door aan de drie uiteinden van de kom der gemeente lantaarus te plaatsen, die, gevoegd bij de
reeds bestaande twee lantaarus, op het dorp een goede verlichting geven. ‘ Om
reden dat de kosten van openbare verlichting door gas hoger waren dan van petroleum zal het gemeentebestuur de goedkoopste oplossing hebben gekozen.
Bovendien was Capelle in die tijd nog verstoken van stadsgas. Maar dat door
inwoners naar straatverlichting werd uitgezien valt duidelijk te lezen in het rekest d.d. 29 januari 1910 van Johan Hendrik Mohr. De directeur van de Vuurvaste Steenfabriek te Kralingseveer richtte zich toen met 143 mede-ondertekenaars uit het Buurtschap Keeten tot de Heren Burgemeester en Wethouders van
ons dorp. In dit schrijven gaf hij te kennen dat hier het grootste gedeelte van de
Capellenaren woonde en hun aantal recentelijk sterk was vermeerderd. En altijd dienden zij gebruik te maken van de enige drukke verkeersweg, wat ’s
avonds niet zonder gevaar was. Vanuit dit gegeven vond hij het ‘een dringende noodzakelijkheid, dat het Buurtschap Keeten vanaf de grens der gemeente
Rotterdam tot aan de algemeene begraafplaats op de een of andere wijze verlicht ‘ wordt.
De aanpak van het probleem liet vanwege de ‘Groote Oorlog’ 1914-1918 lang
op zich wachten, maar daarna publiceerde de Schoonhovensche Courant op 5
november 1919: ‘De kabels voor de electrische verlichting zijn door den IJssel gelegd, terwijl in de gemeente bijna alle kabels of bovenleidingen in orde
zijn. Ook zijn vele woningen reeds van binnenleidingen voorzien en is met
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aansluiting der woningen een begin gemaakt. Deze maand zal ons nog wel het
langverwachte licht geven ‘. Doch inmiddels waren er ook grote problemen
ontstaan met de conditie van de IJsseldijk zelf. Genoemde krant had er reeds
op 26 januari 1920 gewag van gemaakt: ‘Nadat B. en W. dezer gemeente een
dringend telegram gezonden hadden aan Ged. Staten over den onbeschrijflijk
slechten toestand van den dijk, hebben twee hoofdingenieurs van den waterstaat een onderzoek ingesteld. Het resultaat is, dat onmiddellijk begonnen zal
worden om den dijk met puin enz. in een betere toestand te brengen. Thans
blijven geladen en ongeladen wagens en auto’s vastzitten, zelfs is een vrouw
met een kinderwagen omgevallen. Nu zal ’t gauw beter worden, hopen we. ‘
Maar ondanks dit ongemak had ‘de plechtige ingebruikstelling plaats van het
electrische lichtnet voor de gemeenten Capelle en Krimpen a/d IJssel ‘ toch op
6 februari 1920 plaats ten Raadhuize van laatst genoemd dorp. Nadat een spreker oud-burgemeester Bakker van Capelle ‘de ontwerper en vader van dat bedrijf ‘ (Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen E.C.K.) had genoemd, ‘en onder
veel moeite en ook teleurstelling dit had tot stand gebracht ‘ kreeg tenslotte
Bakker zelf het woord. Deze sprak: ‘Het was steeds sprekers meening geweest, dat in samenwerking, in eendracht kracht kan liggen. En had de oorlog
niet veel verhinderd, reeds eerder was er licht geweest. In den grooten oorlog
scheen het alsof de menschen slechts door haat en twist tot voortgang tot opbouw konden komen, doch het zal altijd blijken, dat slechts, indien de factoren
eendracht, samenwerking en vriendschap aanwezig zijn – dan alleen iets kan
tot stand gebracht worden ‘. Dezelfde krant maakte op maandag 17 mei 1920
melding: ‘Donderdagavond zijn voor het eerst de electrische straatlantaarns
ontstoken over den geheelen IJsseldijk, Kerklaan, een groot gedeelte van de ’sGravenweg en Schinkelweg met Bermweg. De lantaarns staan gemiddeld 70
M van elkander en hebben een lamp van 50 norm kaarsen sterkte. De verlichDe IJsseldijk (de latere Nijverheidstraat) in nog ongeplaveide toestand ter hoogte van de
glasfabriek in Keeten. (Collectie Beeldbank-HVC)
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ting maakt een prettige indruk en zal vooral des winters in een groote lang gevoelde behoefte voorzien. De bedoeling is de lampen elken avond, dus ook des
zomers, te ontsteken, behoudens met lichte maan ‘.
Ruim acht jaren daarna, op 31 augustus 1928, volgde nog een bericht onder het
kopje ‘Betere straatverlichting ‘, met als inhoud: ‘Naar we vernemen is de
straatverlichting, die voor de eerste maal op heden zal worden ontstoken in den
loop dezer week geheel nagezien. Op verschillende plaatsen is de verlichting
belangrijk verbeterd, door lampen van grootere kaarssterkte aan te brengen. De
lampen zijn voor het meerendeel voorzien van het inschrift ‘Straatverlichting
‘ zoodat de lampen niet zoo gemakkelijk kunnen worden gestolen en voor particuliere doeleinden kunnen worden aangewend. Ook is gewenscht dat het publiek toeziet op eventueele vernieling van reflectors en lampen door baldadige
burgers. ‘ Of er toentertijd in de Bermweglaan geen lantaarns zijn geplaatst,
omdat die weg op dat moment nog particulier bezit was, is onduidelijk.

Wat hiervoor is vermeld over de problematiek voor weggebruikers op de IJsseldijk in 1920 had zich reeds kort voor 1880 voorgedaan in de nog nieuwe
polder Prins Alexander. Daar waren recentelijk ‘langs de weg naar Terbregge,
de Hoofdweg, Kappelscheweg en Kralingscheweg ‘ in enkele jaren eerder
drooggevallen polderland verschillende boerderijen gebouwd. Door het vervoer van bouwmaterialen waren, zo meldde het Rotterdamsch Nieuwsblad op
20 augustus 1878, de wegen er ‘totaal onbegaanbaar ‘ geworden. Na de
droogmaking was men er achter gekomen dat de nieuwe gronden een wisselende bodemgesteldheid bezaten, waardoor er flinke problemen konden ontstaan.
Zo bleek zelfs vee in het weiland niet altijd volkomen veilig. Een berichtgever
liet dienaangaande al in de Schoonhovensche Courant van 8 november 1874
weten: ‘De landbouwer J. Verburg, onder Zevenhuizen wonende, had eenige
hektaren weiland in den Prins Alexander-polder gehuurd en daarop eenig vee
ter beweiding gejaagd. Voor eenigen tijd op het land komende, miste men een
vaars. In alle slooten werd gezocht, op de omliggende weilanden rond gezien,
maar te vergeefs, zoodat men zich in gissingen verloor. Door de droogte in
September en October en het schieten (= op diepte en breedte brengen) van

De boerderij van Hendrik Stam,
die later werd bewoond door de
familie L. Reijm. De boerderij
moest verdwijnen voor de aanleg
van de Rozensingel in 1955. (Collectie Beeldbank-HVC, diacol.
Maarten Visser)
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tochten en slooten was het veen in werking gekomen en gekrompen, waardoor
groote en diepe scheuren in het land waren ontstaan. Tien dagen na het Verdwijnen der vaars liep iemand langs zoodanige scheur in het land en hoorde
een zacht gekreun. Na verder onderzoek vond men de vaars in de scheur, waarin zij tien dagen en nachten zonder voedsel en drinken had gezeten. Ware er
in dien tijd regen gevallen, het dier had moeten verdrinken ‘. Wat de wegen
betrof voerde men daarna groot onderhoud uit en na de bijna gedane arbeid berichtte het dagblad De Standaard van 4 oktober 1878: ‘Met den beharding der
hoofdwegen in de Prins Alexander-polder is men bijkans gereed. De meeste
landbouwers kunnen nu geregeld hun producten vervoeren. Wie nu in dien
polder te voet of met rijtuig zijn moet, behoeft thans niet meer te vreezen in
den modder te blijven steken, zoo als enkelen in vorige jaren overkomen is.
Aangezien door den polder voor meer dan eene plaats de kortste weg naar Rotterdam is, verwacht men dat beweging en vertier allengs zullen toenemen ‘.
Opvallend is dat bij de in de kranten vermelde wegen de Bermweg niet is genoemd. Mogelijk werd deze niet als hoofdweg gezien. Wel werden in genoemde jaren ook daar boerderijen gebouwd, zoals het naslagwerk ‘Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel ‘ vermeldt.
Voorts vonden we in het Archief van de Polder Prins Alexander bij de minuten
van uitgegane brieven het antwoord van 8 november 1876 van Dijkgraaf en
Heemraden van deze polder op een verzoekschrift van Leendert van Lange uit
Nieuwerkerk aan den IJssel. ‘Om Materialen van eene te bouwen woning aan
den Ringdijk te moge transporteren, hebben wij de eer U te berigten, dat zulks
aan U tot wederopzeggens wordt toegestaan, onder voorwaarde dat aan den
Ringdijk geen opslagplaats mag worden gemaakt en steen, zand enz. onmiddellijk naar het bouwterrein moeten worden vervoerd, zonder ergens op den
Ringdijk onder welke vorm ook te mogen worden opgeslagen, terwijl het vervoer moet geschieden in kruiwagens over planken gelegd over den Ringdijk.
De betreffende woning, een boerderij, stond ongeveer ter hoogte van de huidige kruising Azaleastraat-Rozensingel in wijk Schenkel. Deze heeft als wijk D
nr. 6 bekend gestaan, met als eerste bewoner en pachter bouwman Hendrik
Stam, de latere dominee. Uit bovenstaand is op te maken dat de bouwmaterialen hier per schip aangevoerd, en verder per kruiwagen op de bouwplaats zijn
gebracht. (Zie Het boerenerfgoed, boerderij nr. 45.)
Kees Klomp

Geraadpleegde Bronnen:
- Frans van Es, Paul Weyling e.a. - Het boerenerfgoed van Capelle aan den
IJssel
- Dirk Blom, Kees Klomp - Voor ’t nageslacht
- HVC Nieuwsbrief september 2000
- M. J. Koenen’s Verklarend Handwoordenboek der Ned. Taal
14e vermeerderde druk, blz. 745 jaar 1923
- Genoemde bronnen in de tekst.
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REACTIES VAN LEZERS
Met veel interesse heb ik de bijdrage
van Paul Weyling over Arie C. Broere
gelezen (HVC-Nieuwsbrief, jrg. 31,
nr.4, pag. 30). De overeenkomst tussen het afgebeelde schilderij en een
schilderij van ons huis (het Schouthuis), dat ik lang geleden van mevrouw Beuvery heb gekregen, viel mij
op. Dit schilderij blijkt ook te zijn geschilderd door A.C. Broere. Het vertoond overeenkomsten met de tekening in de HVC-Beeldbank met het
kenmerk CAPGM-1144. Het schilderij verkeert helaas wel in een slechte
staat.
Met vriendelijke groet,
R.M.F. van der Weiden
CAPGM-1144: Gezicht op de Dorpsstraat
in oostelijke richting. De tekenaar omschreef de locatie als: “Van boveneinde
oprijstoep oost naar overzetveer. 1900”.
Het eerste pand rechts is het Schouthuis
(1868) Dorpsstraat 168, gevolgd een woning met huisnr. 170. Rechts direct achter
de boom, de gemeentelijke laad- en losplaats Kerkesteeg. Tekening: A.C. Broere,
collectie HVC-Beeldbank.

Olieverfschilderij op schildersboard van
het ‘Schouthuis’, Dorpsstraat 168, afmetingen 41 x 34,5 cm, rechtsonder gesigneerd
A.C. Broere, linksonder de woorden: ‘Capelle a/d IJssel. Veer bij Dirk Pieter 1908’.
Schilderij: collectie R.M.F. van Weiden.
Foto: Paul Weyling.

REACTIE VAN LEZER II
In het ‘Verhaal achter de foto (16)’ van Paul Weyling (HVC-Nieuwsbrief, jrg.
31, nr.3, pag. 6) werd de vraag gesteld: ‘Wie is de man, die rechts tussen de
bomen de fotosessie gadeslaat’. Het antwoord kwam van mevrouw H. Rosevelt-Olthof. Zij liet weten dat het gaat om Cees (Cornelis) Verkaik, bedrijfsleider c.q. houtvlottersbaas bij de firma Mayer-Laiblin & Co uit Wiesbaden, welk
bedrijf in een voormalige zelling van steenplaats ‘De Oude Plaats’ aan de Ketensedijk 2 van 1911 tot 1943 een drijvende opslag van heipalen en dennen
zaagstammen exploiteerde.
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