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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 histo-
rie 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 rondlei-
ding verzorgen. Ook groepen zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag 
en Open Monumentendag.
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HVC NIEUWSBRIEF 
De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging 

Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar. 
Leden van de HVC ontvangen de Nieuwsbrief gratis. 

De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
Voor 65-plus leden en CJP-leden bedraagt de contributie € 9,00 per jaar.
Website: www.hvc-capelle.nl
E-mail: info@hvc-capelle.nl
Facebook: HVC Capelle aan den IJssel
Bankrekening: IBAN: NL20INGB0004395118 
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HVC bestuur
Voorzitter: Mevr. I.M. Camijn-van Kuler 010 442 16 56
Secretaris Dhr. J. Specht 010 284 79 09
Penningmeester: Dhr. E. Steenhouwer 010 450 69 37
Lid: Mevr. A. Scheffer 010 421 64 18

Mevr. A. Swets 010 450 68 83
Mevr. E. Lipjes-Jansen 010 455 95 30
Bij de omslag:

Dorpsstraat 215 en 217, twee daggelderwoningen uit 1845 onder één rieten
wolfdak met overstek aan de voor/dijkzijde. De twee woningen, die ooit

behoorden bij de boerderij Dorpsstraat 178, zijn onder monumentennummer
11466 in oktober 1973 op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Onder oude
Capellenaren staan de huisjes bekend onder de naam ‘Groot Genoeg’, welke

woorden tot ongeveer 1950 op de daklijst te lezen waren. 

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 27 MAART 2019
Het bestuur van de Historische Vereniging nodigt u uit voor het bijwo-
nen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart 2019 in
de educatieruimte van het Historisch Museum aan de Bermweg 13, Ca-
pelle aan den IJssel. Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

De agenda van deze avond:
* Opening door de voorzitter
* Mededelingen, waaronder eventueel binnengekomen berichten van verhin-

dering
* Notulen van de ALV van 14 maart 2018 (zie in deze Nieuwsbrief pag. 3)
* Jaarverslag 2018 (zie in deze Nieuwsbrief pag. 5)
* Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2019
* Financieel verslag 2018 en begroting 2019 (zie in deze Nieuwsbrief pag. 16)
* Bestuursverkiezing

Van het huidige bestuur zijn aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe ter-
mijn van 3 jaar Irma Camijn en Eric Steenhouwer. 
Ook Else Lipjes is aftredend, zij is niet herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht dit kenbaar te maken
aan het secretariaat via info@hvc-capelle.nl of telefonisch 06 45 33 59 18.
De termijn van kandidaatstelling eindigt met de aanvang van de vergade-
ring.

* De HVC in 2019 
* Gelegenheid tot het stellen van vragen

PAUZE
Lezing
* Na de pauze wordt een presentatie gegeven over Park Hitland door de heer

Jan Lassche.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje
met elkaar na te praten.

Irma Camijn, voorzitter Jos Specht, secretaris
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP 14 MAART 2018
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, mevr. Irma Camijn, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. De agenda wordt conform vastgesteld.
Er hebben zich tot de aanvang van de vergadering geen tegenkandidaten ge-
meld voor de twee vrijkomende bestuursfuncties. Aanwezig zijn 36 leden
Mededelingen
Bericht van verhindering werd ontvangen van mevr. P. Bogers, de heer en
mevr. Rijkaart van Cappellen, mevr. L. Verschoor, de heer C. Hartmans, de
heer C. Molenaar, de heer A, Uitbeijerse, de heer H. Goudriaan, de heer T. van
Delft, de heer T. Hoogeveen, mevr. A. de Koning, mevr. J. van Berkel en de
heer E. Geneugelijk.
Voor een tweetal leden was het feit dat 14 maart Biddag voor Gewas en Arbeid
is aanleiding voor het afzeggen. De voorzitter memoreerde dat de 14e maart
was gekozen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op de 21ste en dat
in de toekomst bij de vaststelling van de vergaderdatum ook rekening zal wor-
den gehouden met de Biddag.
Notulen van de ALV 2017
In de HVC Nieuwsbrief zijn helaas de notulen van de ALV 2016 terechtgeko-
men. De voorzitter geeft de mogelijkheid de in de vergadering uitgereikte no-
tulen door te lezen. Zij worden vervolgens vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen doet Bram van Bochove het voorstel om in de
Capelle kalender 2019 op het moment van drukken bekende evenementendata
door te geven zodat deze in de kalender kunnen worden opgenomen.
Hans Bolkestein vraagt naar eventuele gevolgen van het Rekenkamer onder-
zoek naar de besteding van gemeentelijke subsidie.
De voorzitter antwoordt dat de HVC zeer positief is beoordeeld en dat moge-
lijk extra (meetbare) eisen gesteld zullen worden aan de prestatieovereenkomst
met de gemeente.
Jaarverslag
Het jaarverslag wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.
Helaas ontbrak in het jaarverslag het verslag van de onderzoeksgroep. Dit zal
in de eerstkomende Nieuwsbrief worden rechtgezet. 
Paul Weyling mist een verslag over de HVC website en vraagt te onderzoeken
of er een teller op kan worden geplaatst zodat inzicht wordt verkregen in het
aantal bezoekers van onze website.
Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie 2018
Jan Pieters leest namens de kascontrolecommissie, bestaande uit hemzelf, Co-



bie Eppenga en reservelid Peter Peters, het verslag voor en complimenteert de
penningmeester, Eric Steenhouwer, met de wijze waarop de administratie is
gevoerd. Op zijn voorstel verleent de vergadering hem en het bestuur dechar-
ge. De nieuwe commissie bestaat opnieuw uit de leden Pieters en Eppenga en
reservelid Peters.
Financieel verslag 2017 en begroting 2019
Aan de hand van enkele slides geeft de penningmeester enige toelichting op
zowel het verslag als de begroting.
Bestuursverkiezing
De aftredende en herkiesbare leden Anneke Scheffer en Anna Swets worden
met algemene stemmen herbenoemd in het bestuur. Zij ontvangen een applaus
voor hun bereidheid voor weer een periode van drie jaar zitting te nemen in het
bestuur.
Aandachtsgebieden 2018
Op basis van het vorig jaar opgestelde beleidsplan voor de periode 2017-2021
krijgen het lopende jaar de volgende drie onderwerpen speciale aandacht:
- Het formeren van een werkgroep onderzoek.
- Het opstellen van een programma van lezingen en het aanstellen van uit-

voerenden.
- Het organiseren van een ledenwerfactie met de nadruk op een verjonging

van het ledenbestand.
Ger Mulder vraagt of er specifieke onderwerpen zijn die op de nominatie staan
om onderzocht te worden. Jos Specht antwoordt dat dit de armenzorg, de ge-
zondheidszorg en de telefonie zouden kunnen zijn. Irma Camijn voegt daar aan
toe dat het onderzoekers uiteraard vrij staat om elk willekeurig onderwerp uit
de historie dat hen interesseert te onderzoeken.
Ger Mulder raadt Jos Specht aan contact op te nemen met Janny van Berkel,
die hem informatie over telefonie zou kunnen geven.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter kondigt een pauze aan van ca. 20 minuten waarna de lezing zal
plaatsvinden.
Sander Wassing, historicus, houdt een lezing over de tijd waarin Lieve van Ol-
lefen (1749-1816) een reisbeschrijving van Zuid Hollandse dorpen en steden
schreef, o.a. over Capelle aan den IJssel.
Onder dankzegging voor de lezing sluit de voorzitter de vergadering en nodigt
eenieder uit onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Jos Specht, secretaris
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HVC IN HET JAAR 2018
BESTUUR
Het bestuur van de Historische Vereniging Capelle bleef in het jaar 2018 van
gelijke samenstelling:

Irma Camijn Voorzitter/Algemene Zaken/OMD
Jos Specht Secretaris/PR
Eric Steenhouwer Penningmeester
Anna Swets Algemeen bestuurslid /

Ledenadministratie
Else Lipjes Algemeen bestuurslid
Anneke Scheffer Algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft tien maal vergaderd en vergaderde éénmaal met de coördina-
toren van de diverse werkgroepen. Zij gaf acte de presence bij het 25 jarig ju-
bileum van de zustervereniging in Moordrecht en bij het afscheid van Janine
Nauta als directeur van het streekmuseum in Krimpen aan de IJssel.
Een afvaardiging van het bestuur overlegde met de Historische Kring Krimpen
aan de IJssel en de Historische Vereniging Ouderkerk over gezamenlijke acti-
viteiten op Open Monumentendag.
Op bestuurlijk niveau is contact geweest met diverse ambtenaren van de ge-
meente Capelle o.a. over de basis van de subsidieverstrekking, over aanpassin-
gen van (gemeentelijke) monumenten, Capels erfgoed in het algemeen (Ex-
pertmeeting Herbestemming Zuid Holland), de verstrekking van actueel
Beeldbank materiaal en (de evaluatie over) de locatie van het historisch archief
van Capelle. Over de twee laatste onderwerpen werd ook gesproken tijdens het
bezoek van wethouder Marc Wilson aan de HVC.



Over de aanpassing tot zorgboerderij van het pand ‘s Gravenweg 325 werd
contact opgenomen met Hermon Erfgoed, met wie een nuttige en leerzame in-
formatieavond over de plannen werd georganiseerd.
Met de Rotary Capelle werd een principe afspraak gemaakt om waar mogelijk
samen te werken. De daadwerkelijke invulling zal in 2019 verder worden be-
sproken. 
Voor de vrijwilligers werd een excursie naar Bergen op Zoom georganiseerd
en een gezamenlijk diner.
Actie werd ondernomen op het te verwachten probleem van een tekort aan ‘lei-
dinggevenden’ voor onze werkgroepen.
LEDEN EN VRIJWILLIGERS
Het ledenbestand van de HVC is het afgelopen jaar gelijk gebleven: 552 leden.
Er kwamen weliswaar 27 nieuwe leden bij, maar door overlijden (7), verhui-
zing (2) en opzegging zonder opgaaf van redenen (18) bleef het aantal onge-
wijzigd. Het aantal vrijwilligers bleef ook stabiel: 67. Het bestuur, daartoe in
staat gesteld door de gemeentelijke vrijwilligersbijdrage, bood hen als dank
een excursie aan naar Bergen op Zoom.
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 4529 beschrijvingen betreffende de verzameling van HVC
in de Beeldbank aanwezig, waaronder 42 filmfragmenten en 28 plattegronden.
Het aantal foto’s van de HVC die zijn gedigitaliseerd bedraagt 7693, alsmede
22 fotoalbums.
Van de collectie van de gemeente zijn er 3533 beschrijvingen in de Beeldbank
opgenomen, waaronder 14 filmfragmenten, 2 Dvd’s en 1 plattegrond. Het aan-
tal foto’s van de gemeentelijke verzameling die zijn gedigitaliseerd bedraagt
7609, evenals 15 fotoalbums.
Via de webwinkel is 21 maal een bestelling voor foto’s ontvangen en afgele-
verd. Het betrof in totaal 139 stuks, die allen digitaal werden geleverd.
Er zijn 4 vragen over foto’s aan de Beeldbank gesteld, welke alle tot tevreden-
heid 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
4.804 likes en 1.234 reacties c.q. opmerkingen. De foto’s werden bovendien
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1.101 gedeeld en bereikten in het verslagjaar 122.275 mensen.
De Beeldbank heeft een aantal foto’s geleverd voor de historische kalender van
het jaar 2019. Verkoop van deze kalender vindt plaats 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 be-
werkstelligd dat foto’s van eenzelfde gebeurtenis of feit niet meer her en der
verspreid in de collectie van de Beeldbank zijn opgenomen.
De Beeldbank is verder gegaan met het beschrijven van de 20.000 gescande
foto’s van fotograaf Han van Senus. 
Door een oproep in de HVC Nieuwsbrief kwamen wij in contact met enkele
amateurfotografen, die voor de HVC willen optreden als wijkfotograaf in de
wijken Capelle West, ‘s Gravenland, Middelwatering, Oostgaarde en Scholle-
vaar.
De HVC beschikt, o.a. door de aankoop van de collecties van de fotografen
Van Senus en Roovers, over veel beeldmateriaal van Capelle uit het (recente)
verleden. Om de aansluiting te behouden met de huidige ontwikkelingen in de

FACEBOOK
Wekelijks wordt op de HVC Facebook pagina aandacht besteed aan een his-
torische opname uit de Beeldbank. In 2018 zorgde dat voor 122.275 kontak-
ten. De onderstaande foto werd veruit het meest bekeken: 7.764 keer (bij een
gemiddelde van 2351 over de 52 weken). Het is 24 november 1970, de foto-
graaf stond met zijn rug naar het blokje van zes woningen Meeuwensingel 94
t/m 99. Het noodgebouw aan de overkant van de singel is de populaire jeugd-
sociëteit ‘La Bombe’, die werd opgericht en beheerd door de Gereformeerde
Kerk in Capelle aan den IJssel (De Hoeksteen). De gebouwen links staan op
het binnendijkse terrein van de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s

Scheepswerven aan de
Dorpsstraat. Op de plaats
van het sociëteitsge-
bouw, waar iedereen van
harte welkom was, ligt
nu de straat met de naam
‘Anzère’, genoemd naar
een schip dat in 1978 bij
Vuyk werd gebouwd.



Capelse wijken (zodat die als historische opnames over een aantal jaren kun-
nen worden getoond), is de wijkfotograaf in het leven geroepen. Half decem-
ber is er gestart met het invoeren van de foto’s van de wijkfotografen.
De HVC is nog op zoek naar een wijkfotograaf voor Schenkel en Fascinatio.
In september heeft Bram van Bochove zijn werk bij de Beeldbank tijdelijk op-
geschort, terwijl Cees Hartmans in november zijn werkzaamheden voor de
Beeldbank beëindigde. 
De Beeldbank-groep bestond in 2018 uit Bram van Bochove, Eeuwoud Geneu-
gelijk, Cees Hartmans, Rein Kraaij, Anneke Scheffer, Peter Stolk, Arie Vlie-
genthart en Paul Weyling.
DEPOT
In 2018 zijn er weer heel wat voorwerpen bijgekomen t.w.:
- stembus “Gemeente Capelle op ‘d IJssel” uit de inboedel van het IJsselcol-

lege aan de Kanaalweg
- sportpet/cap Alg. Korfbal Ver.”De Bermen” 1963-1988
- leren volleybal met handtekeningen
- briletui Theo de Graaf
- doos medailles padvinderij
- aardewerk bord “Herrijzend Nederland, naar Vrede en Welvaart”
- 3 stropdassen; van s Gravenland, de volleybalver. en één met het Capelse

gemeentewapen
- 2 linnen tasjes; één van de gemeente Capelle en één met opschrift golftoer-

nooi
- Delfts blauw tegeltje met Kademuur Schollevaar
- bedrijfstelefoon van Fa. Roock, gokautomaten
Ook de bibliotheek is aangevuld met zowel schenkingen als aankoop t.w.:
- Zuidplas 150 jaar droog
- IJsselsalon, expo beeldende kunst 1989
- Moordrecht van Toen ter gelegenheid van 25 jaar Hist. Ver. Moordrecht
- De Deltawerken, geschonken door de wethouder ter gelegenheid van 60

jaar Holl. IJsselkering en het uitroepen ervan tot Rijksmonument
- De Hoeksteen, 50 jaar in Capelle a/d IJssel
Uit het depot:
De portretten van Dirk Pieter Van Cappellen en zijn vrouw Petronella, destijds
geschonken door de fam. v. Walsum, zijn op verzoek van de Van Cappellen-
stichting in langdurige bruikleen gegeven en opgehangen in de Regentenkamer
Depothouder en conservator: Aartje Bernhart
DIEF- EN DUIFHUISJE
Het Dief- en Duifhuisje was iedere 2e zaterdag in de maanden april tot en met
oktober geopend.
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Exposities
Beneden was dit jaar de wissel-expositie ‘De Ketensedijk, de Ramp van ’53 en
daarna’ te zien. De  laatste jaren wordt steeds een thema gekozen dat te maken
heeft met het Dief- en Duifhuisje en/of de omgeving ervan. Deze keer stond de
Ketensedijk centraal. De foto-expositie werd samengesteld door Paul Weyling.
Het aantal bezoekers bedroeg dit jaar 526 personen. Meer dan de afgelopen ja-
ren kwamen die niet  alleen voor het Dief- en Duifhuisje maar ook en soms
speciaal voor de wissel-expositie. Er was veel waardering voor de foto’s, de
gegeven informatie en de vormgeving ervan. Het zorgde er ook voor dat tussen
de bezoekers onderling heel wat gesprekken plaatsvonden.   
Kortom, een succes! Ook qua bezoekersaantal.
Boven was er weer de vaste expositie over de kastelen van Capelle met de des-
kundige toelichting van Hans Bolkestein. Helaas kon de bruikleenovereen-
komst met Museum Rotterdam dit jaar niet worden gecontinueerd. Daardoor
ontbraken enkele waardevolle objecten.
Het team gastvrouwen/-heren bestond uit Corrie Vermaat, Ruud Kuipers, Aart
Zwijnenburg, Nico Feijnenbuik, Hans Bolkestein en Anneke van den Bremen. 
Rondleiding omgeving Dief- en Duifhuisje / Slotpark
Dit seizoen hebben 76 mensen deelgenomen aan de rondleidingen die plaats-
vonden tijdens de openingstijden van het Dief- en Duifhuisje. Deze rondleidin-
gen, verzorgd door Corrie Vermaat en Wim van den Bremen, kregen een zeer
positieve beoordeling van de deelnemers. 
Eenzelfde soort rondleiding wordt - buiten de openingstijden van het Dief- en
Duifhuisje - ook georganiseerd door de HVC-werkgroep Rondleidingen  met
als vertrekpunt het plein bij het Dief- en Duifhuisje. Tot voor kort bleef het
Dief- en Duifhuisje dan dicht. Dit jaar hebben we het bij de start van zo’n
rondleiding toch even opengesteld, met als doel ze enthousiast te maken voor
een later bezoek. Of dit ook daadwerkelijk resultaat heeft gehad is nog ondui-
delijk, maar als gebaar werd het door de deelnemers zeker op prijs gesteld.
PR
De ervaring leert dat in de IJssel- en Lekstreek (krant) vrijwel uitsluitend aan-
dacht aan het Dief- en Duifhuisje wordt besteed bij de opening van het seizoen
en met Open Monumentendag. Heel soms wordt in de agenda van de krant een
stukje geplaatst. In de agenda van de website ‘Wat is er te doen in Capelle’
werd op elke openingsdatum een uitnodiging geplaatst.
Wat betreft het AD, voor de rubriek ‘in de buurt’ (krant) zijn, voorafgaand aan
elke openstelling, stukjes met wisselende tekst aangeleverd die meestal zijn ge-
plaatst.
In oktober verscheen er een vrijwel paginagroot artikel onder de titel ‘Huive-
ren in het kleinste museum van Nederland’.
In de Bibliotheek aan het Stadsplein trokken twee replica’s van het Dief- en
Duifhuisje de aandacht.



Naast dat er flyers op de bekende plekken zijn neergelegd, is er ook gericht ge-
flyerd in de flats aan de IJsselzoom en de IJsselburcht. Deze flats liggen aan de
Ketensedijk, onderwerp van de wissel-expositie. Dat heeft zeker een aantal be-
woners doen besluiten te komen kijken.
Verder maken we, met succes, gebruik van Facebook. Er is dit seizoen acht-
maal een uitnodiging op Facebook geplaatst. Dat ging vergezeld van een foto
met bijbehorende tekst uit de wissel-expositie. Deze berichten bereikten we-
reldwijd maar liefst 23.817 personen,  werden 336 keer geliked en 122 keer ge-
deeld, terwijl 57 mensen een opmerking maakten, kennis deelden of een vraag
stelden. De vragen werden per omgaande beantwoord.
Jos Specht, Peter Stolk en Paul Weyling hebben de PR dit seizoen verzorgd.
Beheer 
Het beheer was dit jaar weer in handen van Cees van Yperen met medewer-
king van het HVC- klussenteam. Er waren geen bijzonderheden. 
Welke plannen zijn er voor 2019
Exposities
Het thema voor de wisselexpositie in 2019 zal zijn ‘de Oude Plaats’. 
Boven is weer de vaste expositie over de kastelen van Capelle.
Welke voorwerpen in de vitrines te zien zullen zijn is nu nog onduidelijk.
Rondleiding omgeving Dief- en Duifhuisje / Slotpark
Gaan we zeker mee door.
Nieuwe coördinator Dief- en Duifhuisje
Anneke van den Bremen is per 1 januari 2019, wegens gezondheidsklachten,
gestopt als coördinator activiteiten Dief- en Duifhuisje. Peter Peters is bereid
gevonden deze taak van haar over te nemen.
EDUCATIE
In 2018 hebben 15 groepen (369 leerlingen) van het basisonderwijs meegedaan
aan de projecten Droge Voeten en Hoog Water (beide in het Historisch Muse-
um ) en “Mijn over opa was een dief “ (in het Dief- en Duifhuisje en het Slot-
park).
Voor de negende  keer deden we  mee aan Open Monumenten Klassendag.
Op donderdag 6 september bracht een groep 8 een bezoek 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 2019  zullen we als HVC deelname aan Open Monumenten Klassendag
weer mogelijk maken.
De belangstelling voor de projecten vanuit de basisscholen  was dit jaar minder
dan vorig jaar. Van de scholen die hebben deelgenomen  blijkt nog steeds een
grote waardering voor de inhoud en de uitvoering van de projecten en voor de
begeleiding van onze vrijwilligers.
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De terugloop van het aantal bezoekers kan deels worden verklaard door het
sterk toegenomen aanbod van de Cultuurwijzer en deels door het feit dat het
voor de scholen steeds lastiger wordt om voldoende ouders te vinden die de
kinderen kunnen vervoeren. Vaak wordt er daardoor gekozen voor projecten
die op school gegeven worden of een project waarbij vervoer van en naar
school door de organisatie geregeld is.  
Door de gemeente Capelle is besloten dit jaar geen Cultuurshock te organise-
ren. Er is overleg geweest over een mogelijke nieuwe opzet en de eventuele rol
van de HVC. Binnen de werkgroep zijn daarop voorbereidingen getroffen voor
een meer interactieve presentatie. De HVC kreeg in mei nog de mededeling dat
de vernieuwde Cultuurshock mogelijk in het voorjaar van 2019 zou plaatsvin-
den. Daarover is niets meer vernomen, waarschijnlijk door de wisselingen van
cultuurambtenaren.
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).
TENTOONSTELLINGEN 
(Historisch Museum)
Na de feestelijke afsluiting van de tentoonstelling over Capelle aan den IJssel
in de Tweede Wereldoorlog, maakte de projectgroep tentoonstellingen zich
weer op voor de opening van de volgende expositie.  Voor de tentoonstelling
over de Tweede Wereldoorlog kon een beroep gedaan worden op de enorme
privé collectie van één van onze vrijwilligers, de heer Nico Feijnenbuik, maar
voor de nieuw in te richten expositie moesten andere bronnen worden aange-
boord. 
De Historische Vereniging is als gevolg van de beperkte depotruimte niet in
staat een grote collectie voorwerpen op te slaan, maar gelukkig hebben wij al
diverse malen kunnen putten uit de collectie van de heer Jan Anderson, een

verzamelaar uit Vlaardingen en eigen-
aar van het Vlaardings Streekmuse-
um, die de beschikking heeft over een
werkelijk gigantisch arsenaal.
De huidige tentoonstelling, van Inkt-
pot tot iPad over de ontwikkeling van
het onderwijs in Capelle aan den IJs-
sel sinds het eind van de 19e eeuw, is
dan ook weer een feest van herken-
ning. Vele bijzondere objecten,
schoolfoto’s, boeken, schooltassen,



schriften en zelfs een bij-
na levensechte onderwij-
zeres maken een bezoek
aan het museum meer dan
de moeite waard. Wie nog
herinneringen heeft aan
de inktpot en kroontjes-
pen kan zich op de zater-
dagmiddagen dan ook uit-
leven in een echt schrift
om te zien of de vaardig-
heden op het gebied van
blok- of schuinschrift nog steeds aanwezig zijn.                (foto Kees Grandia)
Een klein deel van de tentoonstellingsruimte is gereserveerd voor de verhalen
van nieuwkomers in de Capelse gemeenschap, die zich naar eigen zeggen zich
hier al zeer thuis voelen. Hun foto’s en verhalen worden, naast een vitrine ge-
vuld met voorwerpen uit diverse landen van herkomst, in een apart deel van de
zaal gepresenteerd. De tentoonstelling werd op de openingsdag, Open Monu-
mentendag, dan ook al zeer druk bezocht en sindsdien spreken de prijzende
woorden in ons Gastenboek inderdaad “boekdelen”. 
De werkgroep exposities bestond uit: Aartje Bernhart, Jos Specht en Anneke
Scheffer (coördinator).
KLUSSENTEAM
Ook dit jaar is weer voorbij met een terugblik op de werkzaamheden uitge-
voerd door ons team bestaande uit Adri Kok, Wouter van de Heuvel, Rook van
Wijk, Nico Feynenbuik, Arie Heuvelman, Cees van Yperen (coördinator) en
Rob Valk (onze jongste werkkracht)
Het onderhoud van de tuin liep zoals gewoonlijk als een rode draad tussen alle
andere werkzaamheden door. Er werd voorgesteld om het dak van het afdak
van de schouw met dakpannen te bedekken en om de ondersteunende construc-
tie te versterken en te verven, wat door het team werd uitgevoerd
Het toegangshek werd verschillende malen weer eens bijgesteld wegens het
verzakken van de fundatie onder de palen. Tevens was nodig om het hek in rij-
tuiggroen te verven en om de sierknoppen op de palen in de goudverf te zetten.
De sluis van de educatie heeft ook de nodige aandacht gehad en werd nagezien
en verbeterd.   
De gerestaureerde banken op het terrein hebben weer een verfje gekregen.
Een mijlpaal afkomstig van de `s Gravenweg, aangeleverd door Wim van den
Bremen als cultureel erfgoed, werd op het terrein ingegraven en geverfd.
Het Dief & Duifhuisje kreeg ook de nodige aandacht met het opnieuw inlijsten
van een afbeelding van een oude kaart, daarnaast is in de maand april vóór de
opening van de tentoonstelling  het interieur schoongemaakt. Het bordje aan de
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voorgevel van de openingstijden is vernieuwd, tevens is door de klussenploeg
assistentie verleend bij het inrichten van de nieuwe expositie. 
MARKTEN
De HVC was met een informatiestand aanwezig op de Zomerfair in de Zeehel-
denbuurt, de Kunstmarkt ter gelegenheid van Open Monumentendag en de bra-
derie tijdens 40 jaar Schollevaar.
Achter de kramen stonden: Nico Giltay, Hans Heere, Wout van de Heuvel,
Arie Heuvelman, Ruud Kuipers, Rob Valk, Rook van Wijk en Anna Swets
(coördinator).
OPEN MONUMENTEN DAG 2018
Open Monumenten Dag 2018 vond plaats op zaterdag 8 september en had als
landelijk thema ‘In Europa’, zoals gebruikelijk afgeleid van het jaarlijkse Eu-
ropese thema. Deelnemende organisaties waren de HVC met het Historisch
Museum, het Dief- en Duifhuisje en de Regentenkamer. Het J.A. Beijerinckge-
maal, de Van Cappellen Stichting, de Dorpskerk, de Pauluskerk, kinderboerde-
rij Klaverweide, het Scout Centrum en de Hollandsche IJsselkering, die op de-
zelfde dag de status van Rijksmonument verkreeg. Een dag eerder was de klas-
sendag al gehouden met een bezoek van basisschoolleerlingen aan de
Dorpskerk. De coördinatie lag wederom in handen van de HVC.
Ook dit jaar was er weer een geslaagde samenwerking met Krimpen aan den
IJssel en Ouderkerk aan den IJssel, met vaartochten door 4 historische sche-
pen. De bijdragen van de HVC bestonden uit de nieuwe tentoonstelling in het
Historisch Museum ‘Van Inktpot tot IPad’, die de dag ervoor geopend was. In
het Dief- en Duifhuisje trok de expositie ‘De Ketensedijk, de ramp van ’53 en
daarna’ veel belangstelling. Ook werd de Regentenkamer, met een korte histo-
rische act, druk bezocht. De HVC liet een paardentram rijden en was deelne-
mer aan de kunstmarkt met een informatiekraam en als sponsor van een oud
ambacht. In totaal werden 2429 bezoekers geregistreerd. Na afloop werden
hapjes en drankjes geserveerd om de vele vrijwilligers en organisaties, die
deze dag mogelijk maakten, te bedanken.
RONDLEIDINGEN
In het jaar 2018 zijn door de HVC de volgende 8 excursies verzorgd binnen de
gemeente Capelle aan den IJssel:
* 3 maart Alexanderpolder - Schenkel.
* 20 juni Klein Hitland (steenovens) naar Historisch museum, gemaal en

Dief- en Duifhuisje.
* 26 juni Centrum Xpeditie.
* 29 juni Oude Kern.
* 30 augustus Dief- en Duifhuisje en Slotpark.
* 5 september Open Monumentendag (paardentram, Regentenkamer).
* 27 september Klein Hitland (steenovens) naar Historisch Museum, gemaal

en Dief- en Duifhuisje.



* 1 oktober Gemaal en Dief- en Duifhuisje.

Het afgelopen jaar is wel gebleken dat er dringend behoefte is aan meer vrij-
willigers om als gids tijdens de rondleidingen de deelnemers van informatie te
voorzien. Het is aan te raden om de informatie over de rondleidingen nu al te
schrijven daar bij toekomstige aanvragen de tijd te kort is om alle informatie
op papier te zetten. Het afgelopen jaar werd begonnen om de administratie en
data per rondleiding schriftelijk vast te leggen.

De stijgende vraag naar rondleidingen en stadswande-
lingen hebben geleid tot de oprichting van het Stads-
gilde Capelle waarin ervaren stadsgidsen zijn georga-
niseerd die geïnteresseerden op een dergelijke wande-
ling kunnen begeleiden. Aanmelden kan via:
www.stadsgildecapelle.nl of via de website.

De werkgroep Rondleidingen bestond uit: Arie van Kasbergen, Hilde Groe-
nendijk, Nico Giltay, Wim van den Bremen en Rob Valk (coördinator).
STAMBOOMCAFÉ  
Ook in 2018 zijn de bijeenkomsten van het Stamboomcafé in de Trefpuntruim-
te van de Vijverhof zeer gewaardeerd. Een twaalftal (maar dat mogen er altijd
meer worden) deelnemers komt elke derde vrijdag van de maand bijeen om
meer te leren over hun eigen afkomst, of die van hun familieleden. Ieder helpt
elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee en met de laptop of tablet
op schoot en gezamenlijk komt iedereen elke keer weer een stukje verder in de
familiegeschiedenis. De gastvrijheid van de Vijverhof zorgt ervoor dat de deel-
nemers elke maand met plezier bij elkaar komen.
PUBLICATIES
In 2018 zijn 4 Nieuwsbrieven verschenen onder redactie van Jos Specht. 
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Bijdragen werden geleverd door Adri den Boer, Anneke van den Bremen, Irma
Camijn, Francois van der Jeught, Kees Klomp, Henk Oldenhof, Wim Rijkaart
van Cappellen, Theo Smit en Paul Weyling. Een legertje vrijwilligers bezorgt
de Nieuwsbrief aan huis in Capelle en Nieuwerkerk. De distributie van over-
tollige exemplaren leverde opnieuw een aantal nieuwe leden op. De opmaak en
druk werd als in voorgaande jaren verzorgd door Arie van Wijngaarden (AVW
Vakpers).
De verkoop van HVC publicaties als ‘Macht en Pracht, zeven eeuwen bestuur-
lijke macht’, ‘De Steenplaatsen van Capelle aan den IJssel’, maar ook oudere
titels als “Het boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel’ en ‘Van dijkdorp tot
woonstad’ worden met regelmaat verkocht via de webwinkel, de museumwin-
kel en de HVC marktkraam.
REGENTENKAMER
Op Open Monumentendag werden rondleidingen verzorgd voor een groot aan-
tal bezoekers in de Regentenkamer in het Van Cappellenhuis. 
Rondleiders zijn: Adri de Jonge en Marijke Zeijlemaker. 
Coördinator: Rob Valk.
OVERIGE ACTIVITEITEN DOOR HVC-LEDEN
- Op dinsdag 10 april, voorafgaande aan de alternatieve kranslegging en -do-

denherdenking op de Algemene Begraafplaats aan de Nijverheidstraat door
de leerlingen van groep 8 van de Capelse Schoolvereniging, hield Paul
Weyling voor de 7e maal een uiteenzetting over de totstandkoming en de
geschiedenis van het oorlogsmonument ter plaatse.

- Paul Weyling verleende medewerking, bij het voorbereiden en samenstel-
len van vier gemeentelijke historische informatieborden, te weten 1. Ker-
klaan en Station, 2. De Roode Leeuw en de ‘s-Gravenweg 3. Ringvaart en
Schippersbuurt en 4. Gemaal Jan Anne Beijerinck die, n.a.v. wat is voor-
genomen in de Gebiedsvisie Landelijk Capelle, komen te staan in het ‘s-
Gravenweggebied. De informatieborden zullen naar verwachting in het
voorjaar 2019 worden geplaatst.

- Paul Weyling werkte mee aan een boekje, getiteld ‘De Hoeksteen 50 jaar
in Capelle aan den IJssel’, dat is verschenen t.g.v. het 50-jarig bestaan van
de Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen (1968-2018) welke is geves-
tigd aan de Rivierweg 15. Naast het beschrijven van de geschiedenis van
het kerkgebouw werd door hem redactiewerk verricht. De fraaie foto op de
omslag van het boekje werd gemaakt door HVC-vrijwilliger Cees Hart-
mans.

- Als lid van de Molukse werkgroep ‘Gedenkboek 60 jaar Molukkers in Ca-
pelle aan den IJssel’ werkte Paul Weyling  mee aan een herinneringsuitga-
ve waarin de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Capelle vanaf
februari 1958 tot heden wordt beschreven en herinneringen aan het Moluk-
se Woonoord IJsseloord aan de Groenedijk en de Molukse buurt in Oost-
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FINANCIEEL VERSLAG 2018 - VERKORT

Toelichting resultatenrekening 2018

Balans

Begrotingen 2019 + 2020

Resultatenrekening 2018

gaarde worden opgehaald. Naar verwachting zal dit boek in augustus 2019
verschijnen.

- Van de hand van Wim van den Bremen verscheen om de 14 dagen een ar-
tikel in de historische rubriek van het huis aan huis blad IJssel- en Lek -
streek.

- Anna Swets bezocht twee vergaderingen van het Programmabeleid Bepa-
lend Orgaan (PBO) van Radio Capelle.

Uitgaven Begroting Werkelijk Inkomsten Begroting Werkelijk

Instandhouding musea 14.600,00 14.724,24 Subsidie gemeente 26.800,00 26.452,00

Organisatie 11.100,00 9.814,72 Contributies 7.000,00 6.353,91

Publieksactiviteiten 10.500,00 9.123,01 Publieksactiviteiten 2.400,00 600,00

Negatief saldo 256,06

Subtotaal 36.200,00 33.661,97 Subtotaal 36.200,00 33.661,97

Inkoop 500,00 2.175,10 Verkoop 1.000,00 1.129,48

Overig 1.000,00 0,00 Overig 500,00 1.456,32

Positief saldo 410,70

Totaal 37.700,00 36.247,77 Totaal 37.700,00 36.247,77

Uitgaven 2019 2020 Inkomsten 2019 2020

Instandhouding musea 14.700,00 14.900,00 Subsidie gemeente 28.150,00 28.350,00

Organisatie 11.850,00 11.650,00 Contributies 7.000,00 7.000,00

Publieksactiviteiten 11.000,00 11.000,00 Publieksactiviteiten 2.400,00 2.200,00

Subtotaal 37.550,00 37.550,00 Subtotaal 37.550,00 37.550,00

Inkoop 500,00 500,00 Verkoop 1.000,00 1.000,00

Overig 1.000,00 1.000,00 Overig 500,00 500,00

Totaal 39.050,00 39.050,00 Totaal 39.050,00 39.050,00

1. Boven de subtotalen zijn de bedragen opgenomen die behoren bij de prestatieafspraken met de gemeente

    voor het verkrijgen van de jaarlijkse subsidie. Het hierbij horende resultaat bedraagt € 256,06 negatief.

2. De overige categorieen staan vermeld onder de subtotalen. Dit saldo bedraagt € 410,70 positief.

    Het totale jaarresultaat komt derhalve uit op € 154,64 positief.

Debet 31-12-2017 31-12-2018 Credit 31-12-2017 31-12-2018

Kas 818,18 366,72 Eigen vermogen 19.141,95 16.546,17

Bankrekening 1.538,41 1.745,97 Res. Publicaties 13.723,91 13.723,91

Spaarrekening 35.763,49 36.312,03 Res. Exposities 3.000,00 3.000,00

Kruisposten 150,00 0,00 Res. Onderhoud/inr.museum 5.000,00 5.000,00

Negatief saldo 2.595,78 0,00 Positief saldo 0,00 154,64

Totaal 40.865,86 38.424,72 Totaal 40.865,86 38.424,72
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KENGETALLEN 2018
De basis van de subsidieverstrekking door de gemeente Capelle aan den
IJssel wordt gevormd door een aantal zogenaamde prestatieafspraken.
De hieronder genoemde kengetallen geven de resultaten weer van de ver-
schillende activiteiten van de HVC in het afgelopen jaar.
Aantal leden 552
Aantal Nieuwsbrieven 4
Aantal exposities Historisch Museum 2
Aantal bezoekers Historisch Museum 1065
Aantal exposities Dief- en Duifhuisje 2
Aantal bezoekers Dief- en Duifhuisje 526
Aantal openstellingen Regentenkamer 1
Aantal bezoekers Regentenkamer 245
Aantal deelnemers Educatieprojecten 392
Vrijwilligersbijdrage gemeente Capelle:
Excursie vrijwilligers 1
Aantal deelnemers 52

NIEUW IN DE HVC BIBLIOTHEEK
Van de hand van schrijver Piet van Mourik verscheen ‘Historische
vaartocht over de Hollandsche IJssel’. In dit boek maakt hij een denk-
beeldige vaartocht over de rivier van IJsselmonde tot voorbij IJsselstein,
zo'n honderd jaar geleden.
De loop en de boorden van de Hollandsche IJssel
worden beschreven en de dorpen en steden langs
de rivier worden in beeld gebracht met kaartfrag-
menten, ansichtkaarten en veel fraaie foto's.
Het boek kost € 28,95 en is verkrijgbaar in de
museumwinkel aan de Bermweg 13. Ook kan het
besteld worden via info@hvc-capelle.nl en aan u
worden opgestuurd. Houd u wel rekening met ver-
zendkosten. Deze moeten, samen met de aan-
schafprijs, vooraf worden betaald, waarna de
HVC tot verzending overgaat.
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NIEUWE COÖRDINATOR
‘Het bestuur van de HVC is op zoek naar een nieuwe coördinator voor
de werkgroep Dief- & Duifhuisje.’ Met deze opmerking bracht Irma Ca-
mijn mij op 13 december 2018 tijdens het vrijwilligersetentje bij Fong
Shou in een wel heel moeilijke situatie. 
Enerzijds voelde ik mij vereerd
gevraagd te worden voor deze
functie; anderzijds flitste het door
mij heen dat ik de laatste tijd juist
uit ben op minder werk dan op
méér. Ik beloofde dat ik erover
zou nadenken. Een week later
trof ik haar weer in de supermarkt
en op haar herhaalde verzoek
vond ik dat ik geen nee wilde
zeggen. Kort daarna nodigde An-
neke van den Bremen mij uit om
- in het kader van de coördinatoroverdracht - het een en ander door te nemen. 
Al vanaf mijn vroegste jeugd in Nijmegen ben ik geïnteresseerd in - en word ik
gefascineerd door - de geschiedenis van kasteel Het Valkhof (net als het Slot
van Capelle ook afgebroken in 1797). Mijn voornemen om geschiedenis te
gaan studeren en docent te worden, werd mij afgeraden aangezien er al een be-
hoorlijk lerarenoverschot was. Als onderwijzer in het Lager Onderwijs zou ik
me ook kunnen uitleven in het geven van geschiedenislessen. Kasteelbezoeken
in binnen- en buitenland en literatuur daarover vormen nog steeds een groot
deel van mijn hobby historische architectuur.
Na mijn bezoek aan Anneke heb ik direct mijn hele HVC-archief met o.a. alle
nieuwsbrieven sinds 1987 tevoorschijn gehaald. Mijn vrouw Carola was name-
lijk vanaf dat jaar enige tijd redactielid van de HVC-nieuwsbrief en bovendien
schrijver van het boek ‘Capelle aan den IJssel, de geschiedenis’. Het hoofdstuk
over de Capelse kastelen heeft mij sindsdien bijzonder geïntrigeerd.
Tijdens de overdrachtsbijeenkomst op 10 januari jl. in het gemaal werd door
alle werkgroepleden van het Dief- & Duifhuisje de stand van zaken toegelicht
ten aanzien van de komende expositie ‘De Oude Plaats’. Als laatste onderdeel
van deze bijeenkomst volgde het ‘moment suprême’: de overhandiging van de
sleutel van het Dief- & Duifhuisje. Heel wat rijker aan informatie en met de
nodige afspraken ‘op zak’ moest ik denken aan de gebruikelijke slotzin in ar-
tikelen over het Dief- & Duifhuisje: “Altijd wat te doen, altijd spannend!”

Peter Peters
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UITNODIGING OPENING NIEUWE FOTO-EXPOSITIE
‘ROOVERS IN DE OUDE PLAATS’
Op zaterdag 13 april wordt in het Dief- en Duifhuisje om 11 uur de foto-
expositie ‘ROOVERS IN DE OUDE PLAATS’ officieel geopend door
Anneke van den Bremen en Siem van Driel.
‘Roovers in de Oude Plaats’ toont een klein deel van het omvangrijke oeuvre
van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers (Johannes Franciscus Hen-
ricus, 1912-2000). Roovers maakte van 1930 tot 1965 een enorme hoeveelheid
foto’s van straten, pleinen en wegen in Rotterdam en plaatsen in de wijde om-
geving, waaronder ook Capelle aan den IJssel. Zijn circa 50.000 historische fo-
to’s zijn van blijvende historische waarde. De foto-expositie, die is samenge-
steld door Paul Weyling, laat het werk zien dat Roovers maakte in de periode
1947-1962 in en rond de ‘Oude Plaats’, de buurt die is gebouwd op het voor-
malige terrein van de gelijknamige steenplaats.
De Oude Plaats
IJsselsteenfabriek de ‘Oude Plaats’ van de familie Lans, eerder het bezit van
het ‘Huis van Capelle’, is in 1909 gesloopt, waarna op het vrijgekomen terrein
tussen 1910 en 1936 de buurt de ‘Oude Plaats’ werd gebouwd. Het karakter
van dit deel van Middelwatering wordt niet alleen bepaald door het S.G.A.
Doorenbosplantsoen en de Plantsoenstraat. Ook het Slotpark en de oude pan-
den aan de Dorpsstraat, Raadhuisstraat, Emmastraat en Julianastraat spelen
hier een belangrijke rol. De buurt is in 2004 dan ook aangewezen als be-
schermd dorpsgezicht. Naast de foto’s die Roovers in en rond de ‘Oude Plaats’
maakte, zijn ter aanvulling enkele foto’s van gemeenteambtenaar Pieter Dams-
teegt (1916-1990) in de expositie opgenomen.
De kastelen van Capelle
Op de zolder van het Dief- en Duifhuisje wordt vanzelfsprekend weer het ver-
haal van de kastelen van Capelle verteld. Dus ook dat van het Dief- en Duif-
huisje. 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 13 april of later in het jaar!
Namens alle medewerkers,

Peter Peters (coördinator)

Dief- en Duifhuisje............…. altijd wat te zien …............. altijd spannend!
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IN DE RUBRIEK OUD NIEUWS: 
WIE BETAALT DE VEERMAN?
Het aardige van gedegen bronnenonderzoek is, dat men bij bestudering
van archiefstukken regelmatig wordt geconfronteerd met de vondst van
interessante wetenswaardigheden waar men op het moment zelf niet
naar zoekt. Het zijn resultaten die als het ware als extraatje uit de lucht
komen vallen en ondergebracht kunnen worden in de categorie ‘Bij-
vangst’. 
Dit keer betrof het een lukraak gevonden advertentie in een courant uit de acht-
tiende eeuw betreffende het aanbod van een te huur of te koop staand gebouw.
Hoewel het beoogde resultaat onder het stof verborgen bleef, bracht een hier-
voor geraadpleegde kadastrale kaart van 1832 ons bij een onderwerp dat, on-
danks geconstateerde leemten, nu voor het voetlicht wordt gebracht. 
Oudere ingezetenen van de IJsseldorpen Capelle en Krimpen zullen zich nog
als de dag van gisteren herinneren dat zij, bij bezoekjes over en weer, gebruik
moesten maken van de diensten van een veer over de Hollandsche IJssel. Daar-
bij noemde men dan niet de oorspronkelijke naam van het overzetveer maar de
persoon of familie die het in pacht of in eigendom had. Maakte men de over-
steek te voet, per fiets of brommer dan waren er in die tijd twee keuzemoge-
lijkheden. Voor vervoer per auto was slechts één pontveer in gebruik.
Het Kleine Veer
Ter hoogte van de Capelse Dorpsstraat 199/201 was dat in de jaren vijftig van
de vorige eeuw het veer van De Vries. De laatste telg van deze familie was
veerbaas Piet. Deze zette met zijn motorveerboot de voetgangers, met of zon-
der rijwiel, de rivier over. Schrijver dezes heeft toen menig keer in de vroege
morgen de motor aangezwengeld omdat de schipper bij deze krachtinspanning
ademnood kreeg. Vandaar dat deze bij een stil uurtje, als de bij Vuyk gebouw-
de veerboot aan de steiger lag, de motor stationair liet draaien. Zelf zat hij dan
aan de koffie tot zich klanten tegenover het veerhuis meldden of aan de over-
zijde van de IJssel, dus aan Krimpense kant, aan de loodzware bel werd ge-
trokken. 
Terug in de tijd. Of dit veer, in verschillende documenten aangeduid als Het
Kleine Veer, van oudsher op deze plek gevestigd is geweest, kan niet met een
simpel ja of nee worden beantwoord. Wel geeft een contract van uitgifte van
verpachting, ondertekend op 30 januari 1667 door de “Burgermeesteres ende
regierders der stad Gouda Ambachts-Heeren van Cappelle ende Nieuwerkerk
op d’IJssel” en veerman Jacob Wendricum” van het “Veer beoosten ’t Dorp
van Capelle”, een overzetveer aan, doch de locatie is ons onbekend. Evenzo
wordt in de van 30 april 1682 daterende “Coopvoorwaerde van het Huijs te
Capelle op den IJssel met de Hoge Heerlijkheyd en Jurisdictie aen den Dirk
Groenhout verzogt met de Cingels Graften (grachten) lanen en de annexe Lan-
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derijen, de Steenplaets, de buyten Landen, Kriekerijen (kersenbomen) en Sell-
lingen, Item de Erfpagten, het huys  zynde de Herbergh met conditie dat de
Regtdagen daer moeten gehouden werden; Nog het Veer op den Yssel genaemt
het kleyne Veer” een veer benoemd, maar niet de exacte plaats ervan. Welke
personen in de daaropvolgende 120 jaar het eigendomsrecht van dit veer in
hun bezit hadden is niet nagetrokken. Zo verkocht op 17 mei 1801 toenmalig
eigenaar Jan Machiel Schmidt enkele van bovengenoemde zaken aan Jacob
Cornelis Jantzon van Erffrenten. Mede in deze transactie was opgenomen: “’t
Gevangenhuis en verdere getimmertens, voorts twee wooningen waar van het
eene van ouds is geweest het Rechthuis van ’t Ambacht van Capelle en het an-
der de wooning van den Dienaar der Justitie”, alsook “den eijgendom van ‘t
veer over den ijssel geleegen in Capelle, genaamd ‘t kleijne veer”. Maar ook
hier blijft de gezochte locatie onbenoemd. 
Wel geeft het uit 1832 daterend Kadastraal Oorspronkelijke blad sectie B 3e
blad ter hoogte van de nog steeds bestaande Klaas Klinkertkade het “Regt van
overvaart” aan, terwijl de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeige-
naren achter perceel 1981 bis a “Nieuw Veer Regt van overvaart op d’IJssel
van Cappelle op Ouderkerk voor de helft water” vermeldt. Echter tegenover
deze plek, aan de Ouderkerkse zijde, staat op het minuutplan van sectie C op
blad 1 geen Regt van overvaart geschreven. Aannemelijk is dat genoemde
kade een belangrijke ontsluitingsweg is geweest voor het vroegere gehucht
Schinkelsveen. De kadastrale minuutstukken van Capelle geven, evenmin als
Hoogwater in het dorp bij het veer van De Vries. (Foto H. Maat - Collectie Frans van Es)
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die van Krimpen aan den IJssel, ter hoogte van Dorpsstraat 199-201 een “Regt
van overvaart” aan. 
Hoewel het op geen van de geraadpleegde kaarten van voor 1889 is aangetrof-
fen, moet niet worden uitgesloten dat het aan de Capelse Dorpsstraat “van
oudsher kleine veer” er in 1855 al was bij de ingebruikname van de Rhijn-
spoorweg. Grond voor deze aanname geeft het bericht in de Schoonhovensche
Courant van 5 juli 1870: “Te CAPELLE a/d IJsel zal, naar men verneemt de
trein die te 2.55 uit Rotterdam vertrekt, na 1 Juni des Dinsdags stilhouden. Dit
zal een groot gerief wezen voor de marktbezoekers, die sinds eenige tijd van
dat voorrecht, dat men vroeger steeds genoten had, verstoken geweest zijn.
t’Schijnt dat de Ned. Rijnspoorweg-maatschappij heeft kunnen goedvinden om
gehoor te verleenen aan de vele en billijke klachten die bij haar ingeleverd zijn
over het niet stilhouden van dien trein. Ongetwijfeld zullen inwoners uit het
Krimpense Boveneind van dit veer en de trein gebruik hebben gemaakt. Ook
het feit dat Piet de Vries, die in 1964 overleed en waarna het veer korte tijd la-
ter werd opgeheven, inmiddels tot de vierde generatie De Vries behoorde die
op deze plaats als veerbaas zijn diensten aanbood, onderbouwt deze veronder-
stelling.
(Het is ons niet bekend of er een verband bestaat tussen het bovenstaand be-
richt in de Schoonhovense Courant en dat in de Rotterdamsche Courant van 13
juli 1870, waarin wordt medegedeeld dat op verzoek van de heer M.A. Hoog-
endijk te Rotterdam de eerder aan hem verleende concessie voor een stoom-
bootdienst tussen Rotterdam, Capelle en tussenliggende plaatsen is ingetrok-
ken.) 
Het Nieuwe Veer
Wie in vroeger tijd de afstand Capelle-Krimpen per auto wenste te overbrug-
gen bezat de omslachtige mogelijkheid om via Nieuwerkerk vanaf Kortenoord
de dijk van de IJssel richting Gouda te volgen, in de stad Gouda de Haven over
te steken en bij Stolwijkersluis de brug over de IJssel te passeren, om daarna
via de IJsseldijk van Gouderak en Ouderkerk tenslotte te Krimpen aan den IJs-
sel te belanden. Een reis die rond 1950 nog dik anderhalf uur in beslag nam,
maar voor de komst van de Algerabrug in 1958 zat er ’s winters, als men de
veerdienst bij zware ijsgang op de rivier moest staken, weinig anders op als
men vanuit Rotterdam per auto de Krimpenerwaard wenste te bereiken. En an-
dersom gold dit evenzeer.
Ook hier gaan we terug in de tijd en bezien we in eerste instantie de situatie in
1848.   
Nadat het “Collegie van Burgemeester en Wethouders der Stad Gouda” bij ko-
ninklijk besluit van 20 februari 1848 nr.96 was “geautoriseerd” om de in Ca-
pelle gelegen “Ambachts Heerlijkheden Veer en Visscherijen” te verkopen,
volgde de aankondiging middels de Rotterdamsche Courant van 6 mei 1848
om op de 17e van die maand “in het openbaar te doen veilen”, en 14 dagen la-
ter op dezelfde plaats en tijd bij afslag te verkopen:”Het Regt van Visscherij-
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en in de Rivier den IJssel. Strekkende van de Gouda af zuidwaarts tot aan het
einde van de Rivier van welke Visscherij aan den Heer van het Slot te Cappel-
le wordt toegekend voor zich en zijn Familie vrijdom tot visserij in de Rivier
den IJssel en het gehele Cappelsche Rak bij het Kadaster bekend op de per-
ceels gewijze Legger”.  Zo was het op deze veiling notaris Dirk Kleij, monde-
ling gemachtigd door de “Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Jacob Cornelis
Jantzon van Erffrenten van Cappelle, Lid der Ridderschap en der Provinciale
Staten van Zuid Holland, Ridder van de Orde van den Nederlandsche Leeuw
Burgemeester der Stad Dordrecht en aldaar woonachtig”, die drieduizend gul-
den bood. Dit bod werd niet overtroffen en zo kreeg de heer van Erffrenten van
Cappelle de visrechten in zijn bezit. 
Voor “De Eigendom van het Veer over de Rivier den IJssel van de Gemeente
Cappelle op den IJssel op die van Krimpen op den IJssel heen en terug (..) met
het “Regt van overvaart voor de helft”, bood genoemde notaris “Zesduizend
Eenhonderd gulden”, waardoor hij “provisionele Kooper” werd. Echter bij de
finale toewijzing werd duidelijk dat de in Capelle woonachtige herbergier en
steenovenstoker Jan Noorlander “voor Zeven duizend en vijftig Gulden, het
geen door hem persoonlijk werd aangenomen” dit veer, Het Nieuwe Veer ge-
naamd, in eigendom kreeg.  Reeds op 27 april 1842 had hij “De Nieuwe Her-
berg aan het Pontenveer over den IJssel bestaande in een Huis voorts een Zo-
merhuis, Schuur, Koepel, Paarden en Koeijenstalling, Wagenhuis, Tuin en Erf
mits den Eigendom van de Veerstoep, tussen dito Huis en het Huis van Abra-
ham de Jong Senior” gekocht van de erfgenamen van Pieter de Lange. 
Sinds de zomer van 1848 kenden Het Nieuwe Veer en De Nieuwe Herberg in
de persoon van Jan Noorlander dus dezelfde eigenaar. Deze situatie zou tot
1883 gehandhaafd blijven. Hoe dit veer toen in handen kwam van de in Krim-
pen aan den IJssel woonachtige steenovenstoker Jan van der Ruit, staat ver-
meld in de notariële akte van 9 november 1883. Uit de boedel van de overle-

den echtelieden
Jan Noorlander
en Marrigje van
der Velden kocht

Bij een dichtgevro-
ren IJssel legde de
familie Van de(r)
Ruit planken. Zo
kon men tegen be-
taling over het ijs
van Capelle naar
Krimpen. (Dia J.
Both - Collectie
Frans van Es).
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hij de percelen 1. en 2. ”voor den door hem uitgeloofden prijs van negendui-
zend achthonderdvijftig gulden” te weten “Het Recht van Overvaart of Veer
over de rivier de IJssel genaamd het Nieuwe Veer (…) met de daarbij behoor-
ende Veerdammen” en “Een Boomgaard of erf van ouds genaamd de Grutte-
rij”. Deze grutterij, waar diverse granen werden gepeld of gebroken, was met
de annexe woonhuizen op 13 oktober 1849 afgebrand.
Mede door de felle wind, die de vlammen aanwakkerde, verloren toen zes
huisgezinnen hun woning. Op deze plaats werd in 1885 aan de westzijde van
de veerdam een nieuw veerhuis of liever gezegd een nieuwe woning voor de
veerbaas gebouwd, want gastvrijheid genoot men tot en met 22 oktober 1958,
de dag waarop de Algerabrug is geopend en het veer opgeheven, nog steeds in
De Nieuwe Herberg of wat daar later voor in de plaats kwam. 
Het onlangs gerestaureerde veerhuis op Nijverheidstraat 202, tot in 2018 in
handen van de familie Van de(r) Ruit, is het enige ter plekke wat aan het eeu-
wenoude veer naar Krimpen herinnert.  
De Nieuwe Herberg
Nu deze aloude uitspanning in het bovenstaande al meerdere malen is ge-
noemd, is het tijd daar even dieper op in te gaan. De geschiedenis is niet alleen
lang, maar tevens boeiend.
Pieter de Lange, een in 1836 overleden grossier, die het testamentair had ver-
maakt aan zijn kleinkinderen, de Van de Rottes, was op 13 februari 1828 ei-
genaar geworden. Hij had het die dag gekocht van Joris van de Rotte, een her-
bergier en logementhouder en zijn echtgenote Cornelia van der Wiel. Het ei-
gendom kwam uit haar familie.  Zij had het op 5 april 1818 overgenomen van
Willem van der Wiel senior met de daartoe behorende opstallen: “Een Huis,
Zomerhuisje,
Paardenstal, Wa-
genschuur, Speel-
huis, Overdekte
Kolfbaan en Eene

Pentekening van
het pontveer Capel-
le-Krimpen ± 1900.
Links van de pont

het veerhuis van de
familie Van de(r)
Ruit. Rechts de

koeienstal behoren-
de bij De Nieuwe

Herberg. (Collectie
H.J. Goudriaan)
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met de bepooting”. Als “Castelein aan de Nieuwe Herberg” en “paardenko-
per”, raakte deze Willem sr. in 1782 betrokken bij een proces verbaal dat zorg-
de voor een historisch gegeven: “in de veerpont varende over den IJssel tus-
schen het regthuis van Krimpen op den IJssel en de zoogenaamden Nieuwe
herberg”. Evenzo gold dat voor de hierna opgenomen advertentie in de Rotter-
damsch Courant van 14 februari 1775:“Uit de hand te Huur of te Koop (…)
een hegt en weldoortimmerd HUIS en ERF, zynde een wel ter Neering staan-
de HERBERG, genaamt De NIEUWE HERBERG, met spatieuse Boven-en
Beneden-Vertrekken, ruime Wyn-en Bier-Kelder, ruime Kook-Keuken, Paar-
den Stalling voor meer dan dertig Paarden, ruime Wagen Stalling , Turfhok en
Houtschuur, overdekte Kolfbaan en zeer plaisante Coupel, staande aan de Ri-
vier den Yssel, by het Veer, in Capelle voorsz., om te kunnen aanvaarden met
Mey 1775: Zynde (…) te bevragen by Monsieur Willem Hoogendyk, wonen-
de naby gemelde Herberg”. Gezien de grootte van de stal is niet uitgesloten dat
hier een verversingsplaats voor paarden betrof. 
Ook de aan de oostkant van de voormalige veerdam gelegen boerenbedoening,
zoals die in 1885 bestond uit een huis en twee schuren met daartussen een
karnmolen, is al vele jaren geslecht. Van het op 6 december 1924 geopende
nieuwe café met vergaderzaal van den heer J. Oudenaarden, dat de naam kreeg
Café ’t Centrum en rust op de fundering van de gesloopte koeienstal, vinden
we eveneens niets meer terug.        

Kees Klomp
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HOE HET DE FAMILIE VAN 
EEN HEER VAN CAPELLE VERGING....
In een vorige HVC Nieuwsbrief (Najaar 2018) werd, onder de kop ‘Be-
richt uit Mechelen’, bericht  over het testament van Jan Baptist t’Kindt
van Roodebeeck, Heer van Capelle van 1620 tot 1626. 
Hij was gehuwd met Barbara van der Veeken, van wie vader Johan de heerlijk-
heid had gekocht van Jan de Ligne in 1612.
Jan Baptist trad op als voogd voor hun zoon, Pieter, geboren in hetzelfde jaar
waarin zijn moeder overleed, in 1620. Op 6-jarige leeftijd nam Pieter in 1626
de titel over van zijn vader die dat jaar overleed.
In 1640 of 1642 kwam Pieter te overlijden, ongehuwd, waarna zijn zuster, Ca-
therina, Vrouwe van Capelle werd.
In 1666 kocht de stad Gouda de ambachtsheerlijkheid Capelle en de hoge heer-
lijkheid van het Huis van Capelle van haar.
De familie t’Kint van Roodenbeeke heeft een lange geschiedenis als notabele
familie, die haar oorsprong in Brussel heeft. In de achttiende eeuw waren zij
zeer actief in de wol- en lakenhandel, maar ook op bestuurlijk niveau stonden
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Kasteel Ooidonk, Deinze, België



ze hun mannetje. In 1854 werd François-Joseph t’Kint de Roodenbeke in de
Belgische erfelijke adel opgenomen.
Henri t’Kint de Roodenbeke werd in 1870 baron, met de overdraagbaarheid
van deze titel op alle nakomelingen en in 1900 werd dezelfde Henri graaf, deze
titel alleen overdraagbaar op de eerstgeborene.
De zesde graaf t’Kint de Roodenbeke, Henry (1960) bewoont thans het kasteel
Ooidonk aan de oever van de Leie in de omgeving van Gent. Het kasteel werd
gekocht in 1864 door Henri (1817-1900), voorzitter van de Senaat en later Mi-
nister van Staat.Er zijn meer dan 100 kamers, waarvan 25 slaapkamers.
Het landgoed is 200 hectare groot.
De oorspronkelijke, versterkte burcht uit de 16e eeuw werd tot tweemaal toe
verwoest en laatstelijk herbouwd  en ingericht volgens de smaak en de geest
van de Renaissance dat het kasteel en sterk residentieel karakter gaf.
Kasteel Ooidonk wordt jaarlijks bezocht door 10 - 15.000 bezoekers en er wor-
den regelmatig evenementen georganiseerd.
Op de website www.ooidonk.be is meer informatie te vinden.

Jos Specht

Over de Heren en
Vrouwen van Capel-
le en zeven eeuwen
bestuurlijke macht
in Capelle verscheen
de zeer leesbare en
rijk geïllustreerde
HVC uitgave Macht
en Pracht van de au-
teurs Suus Boef,
Hans Bolkestein,
Henk Oldenhof en
Paul Weyling.
Het boek is verkrijg-
baar via de webwin-
kel en in de muse-
umwinkel.
Ook kan het besteld
worden via
info@hvc-
capelle.nl.
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In 'Macht en Pracht' maakt de lezer kennis met ruim zeven eeuwen
bestuurlijke macht in Capelle aan den IJssel. De titel van het boek
werd gekozen naar aanleiding van het landelijke thema van Open
Monumentendag 2013. 

Gaandeweg spitste het historisch onderzoek, dat de basis vormt van het
boek, zich steeds meer toe op de macht en komt de pracht er in dit boek
misschien wat bekaaid af. Uiteraard is het laatste kasteel van Capelle,
zoals het er heeft uitgezien, opgenomen in deze uitgave en geeft de be-
schrijving van de gemeentehuizen aan waar burgemeesters en wethouders
de laatste 150 jaar zetelden en de gemeenteraad vergaderde.

De auteurs besteden aandacht aan de families en personen die door de
eeuwen heen de macht in handen hadden en geven een beeld van de ont-
wikkeling van de manier waarop die macht werd uitgeoefend.

Van de Heren en Vrouwen van Capelle, met vrijwel absolute macht, tot
de burgemeesters uit onze tijd, die de functie van van neutrale voorzitter
hebben gekregen en waarbij de macht in handen is van de gemeenteraad.

Op de achtergrond speelt vanzelfsprekend ook de ontwikkeling mee, die
Capelle doormaakte van dorp naar stad. Een apart hoofdstuk gaat in op de
bevolkingsontwikkeling van Capelle.

Er is een hoofdstuk gewijd aan prins Willem van Oranje en de rol die Ca-
pelle speelde bij Leidens Ontzet en ook de eerste vrouwelijke wethouder
heeft haar eigen hoofdstuk.

Tenslotte wordt ingegaan op de verhoudingen tussen burgerlijke en ker-
kelijke overheid.

'Macht en Pracht' vertelt aan de hand van toegankelijke teksten en talrijke
illustraties een verhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestuur-
lijke geschiedenis van Capelle aan den IJssel.

Macht en Pracht 
Zeven eeuwen bestuurlijke 

macht in Capelle aan den IJssel

Paul Weyling - Suus Boef - Hans Bolkestein - Henk Oldenhof

Macht en Pracht

Een uitgave van de 
Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel

www.hvc-capelle.nl

Verzorgd door 

www.avwvakpers.nl
Lay-out Arie van Wijngaarden

© 2014 HVC-Capelle

ISBN nr. 978-90-76217-26-0
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Van de heer Frans van Es ontving de redactie onderstaande reactie op
het artikel in de HVC Nieuwsbrief winter 2018, pagina 8.
In genoemde Nieuwsbrief wil HVC - lid Wim Rijkaart van Cappellen ons doen
geloven, overigens zonder daarvoor naar een ondersteunende bron te verwij-
zen, dat de schrijfwijze van Hoeve Cappelle onjuist is en zou moeten worden
vervangen door: Hoeve Cappellen. Door in de bronvermelding op te
nemen: Frans van Es, Paul Weyling e.a. - Het Boerenerfgoed van Capelle aan
den IJssel wordt de indruk gewekt dat ook in dit boek deze fout is gemaakt. 
Als medeauteur van het Boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel en verant-
woordelijk voor de boerderijbeschrijvingen ben ik van mening hierop te moe-
ten reageren.
Als medeauteur van het Boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel en verant-
woordelijk voor de boerderijbeschrijvingen ben ik van mening hierop te moe-
ten reageren.
Op bijgevoegde foto zien we een deel van het helaas slecht onderhouden hek-
werk van ’s-Gravenweg 355. Het verschaft toegang tot Revalidatiecentrum
Avanze, gevestigd in de 1883 gebouwde boerderij Hoeve Cappelle. Op het lin-
ker gedeelte staat vermeld HOEVE, op het rechter CAPPELLE, vernoemd
naar onze gemeente volgens de in de negentiende eeuw gebruikelijke spelling.
De heer Rijkaart zal met ons van mening zijn dat noch de familie Van Cappel-
len, noch de familie Van Walsum, tot 1963 de eigenaren van de boerderij, de

schilder van de tekst
op het hek zo simpel
zou hebben laten
wegkomen en er ge-
noegen mee zou
hebben genomen als
deze de letter N zou
zijn vergeten. Waar-
van akte

REACTIES VAN LEZERS

Het rechter gedeelte
van het toegangshek
van Revalidatiecen-
trum Avanze (foto An-
nelies van Es)   
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DE STEENPLAATSEN VAN CAPELLE AAN DEN IJS-
SEL VERKRIJGBAAR IN HET HISTORISCH MUSEUM

Steenplaatsen (steenbakkerijen) langs
de Hollandsche IJssel waren er al in de
14e eeuw. Ze fabriceerden kleine bak-
stenen, gewonnen uit het slib van de
rivier, de ijsselsteentjes. 
In Capelle aan den IJssel waren zeker
vanaf de 16e eeuw steenplaatsen te
vinden. Maar rond 1910 was het afge-
lopen. De laatste drie Capelse steen -
plaatsen werden verkocht, de gebou-
wen afgebroken, er kwamen gebou-
wen, straten en parkjes. 
Een kunst werk langs de dijk (aan het

Rinus Terlouwpad), een straatnaam (Couwen hoekseweg) en het be-
schermd dorpsgezicht Oude Plaats, herinneren aan hun bestaan.
De auteurs van dit boek willen de Capelse steenplaatsen in de herinne-
ring terugbrengen. Tenslotte hebben deze eeuwenlang werk en inkomen
betekend voor een groot deel van de Capellenaren. De rook van de ovens
was van verre te zien en te ruiken. In de rivier werd het slib gebaggerd
en schepen voeren af en aan. IJsselsteentjes waren een gewild bouw -
materiaal, zelfs overzee. De IJssel voorzag in de grondstof, de boerenar-
beiders en hun gezinnen leverden de werkkracht en een paar families met
grondbezit en geld waren de bazen. Totdat maat schap pelijke en techni-
sche veranderingen het voortbestaan inhaalden.
De eerste drie hoofdstukken van dit boek behandelen de geschiedenis en
de processen van het steenbakken en de ijsselsteentjes (I), het maatschap-
pelijk onderzoek over de arbeidsomstandigheden rond 1900 (II), en Ca-
pelse steenbakkersfamilies in de 17e eeuw (III).
Daarna volgen drie hoofdstukken over de geschiedenis van drie Capelse
steenplaatsen: steenplaats de Oude Plaats, vanouds gelieerd aan het Slot
van Capelle, nu in de buurtaanleg nog te herkennen (IV), de vrijwel ner-
gens meer aan herkenbare steenplaats Mijnlieff/Den Boer in Capelle-
West (V), en de door familieverhoudingen en overgang naar de Franse
tijd ingewikkelde geschiedenis van de steenplaats Kouwenhoek, waar nu
de gemeente werf staat en de sculptuur met het silhouet van ovens en
turfschuren (VI). , te weten Schielands Hoge Zeedijk eaan’.
ISBN nr. 978-90-76217-28-4 € 14,95, voor leden € 9,95

Voor alle leverbare boeken 
ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel
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Foto-expositie 2019:

‘RRoooovveerrss iinn

ddee OOuuddee PPllaaaattss’
in het kleinste museum 

van Nederland
Open 13 - 16 uur

elke 2e zaterdag april t/m oktober

Toegang gratis

AVW 
Vakpers

Capels Historisch Museum
Bermweg 13  -  Capelle aan den IJssel

8 september 2018 - 27 juli 2019
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur 

Toegang gratis

ExpositieExpositie
VAN INKTPOTVAN INKTPOT
TOT IPADTOT IPAD (TM)(TM)

Onze 
exposities .....

..... zijn een
bezoek waard


