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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.

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.

Website:
E-mail:
Facebook:
Bankrekening:

www.hvc-capelle.nl
info@hvc-capelle.nl
HVC Capelle aan den IJssel
IBAN: NL20INGB0004395118
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Fragment uit een schilderij van P.J. Damens
van de boerderij van ‘Kool’ aan de Wilhelminastraat.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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VAN DE VOORZITTER
Ook al is het nieuwe jaar al weer bijna twee maanden
onderweg, toch wil ik beginnen u namens het bestuur
van de HVC een goed, gezond en gelukkig 2020 te wensen.

Het is een jaar waar weer veel te gebeuren staat op lokaal, regionaal, landelijk
en internationaal gebied. En laten we hopen, dat we over een aantal jaren kunnen zeggen, dat het een mooi jaar is geweest, waarin de problematiek rond
stikstof, huizenmarkt met seniorenwoningen, het aanpassen van Rivium etc.
veilig in de geschiedenis opgeborgen kunnen worden, omdat ze tot een goed
einde zijn gebracht.

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft zich aangesloten bij de landelijke
campagne ‘iktoon’, waarin geprobeerd wordt een grotere samenwerking tot
stand te brengen tussen amateur verenigingen en groeperingen op cultureel en
kunstzinnig gebied. Cultuur en kunst verbinden en nog meer, wanneer men
deze actief beoefent of mogelijk maakt. In het kader daarvan is er in januari
een eerste aanzet gegeven in de cultuurconferentie, waaraan ook de HVC heeft
deelgenomen.

Binnen het HVC bestuur lopen we tegen het vertrek van Jos Specht aan. Hij
heeft om persoonlijke redenen besloten het wat rustiger aan te gaan doen en
wat meer van onze mooie aardbol te bekijken. Gelukkig heeft hij nog steeds
een warm hart voor de HVC en zal op de achtergrond behulpzaam blijven.

Wij wensen hem en Anneke, zijn vrouw, prachtige ervaringen toe bij het onderzoeken van onze globe. Hij zal zeker met een gerust hart kunnen vertrekken, wanneer we op 18 maart een waardige opvolger in ons bestuur kunnen benoemen.

Verderop in deze nieuwsbrief treft u de jaarverslagen met de uitnodiging voor
de algemene ledenvergadering op woensdag 18 maart aan. Wij hopen u daar te
mogen begroeten.
Irma Camijn-van Kuler,
Voorzitter
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP WOENSDAG 18 MAART 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 maart 2020 in de educatieruimte van het Historisch Museum, Bermweg 13. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur
AGENDA
* Opening door de voorzitter
* Mededelingen
* Vaststellen notulen van de ALV van 27 maart 2019
(zie deze Nieuwsbrief pag. 4)
* Jaarverslag 2019
(zie deze Nieuwsbrief pag. 7)
* Verslag kascontrole commissie
Benoeming kascontrole commissielid
* Financieel verslag 2019
(zie deze Nieuwsbrief pag. 18)
* Begroting 2020
* Bestuurssamenstelling
Jos Specht, secretaris, treedt af en is niet herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich tot uiterlijk de
opening van de vergadering te melden bij de voorzitter.
* Aandacht in 2020 voor....
* Rondvraag
* Sluiting

Pauze
Na de pauze zal de film The Three Kisses (2019) worden vertoond. De film is
een uniek project waarin 25 jongeren en 15 volwassenen in samenwerking met
Capelse culturele instellingen een speelfilm hebben gemaakt met Capelle als
uniek decor.
Er werd o.a. gefilmd in het Van Cappellenhuis (spektakel!), in het Dief- en
Duifhuisje en in de Dorpskerk. Ook het IJsselcollege en het Comeniuscollege
hebben een actieve rol gespeeld.

De film, die in alle eerste klassen van de middelbare scholen is vertoond, laat
zien hoe jongeren in Capelle omgaan met de liefde.

Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar na te praten
Voorzitter

Irma Camijn

Secretaris

Jos Specht
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 27 MAART 2019

1 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, mevr. Irma Camijn, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt conform vastgesteld.
Aanwezig zijn 36 leden

2 Mededelingen
Bericht van verhindering werd ontvangen van de heer en mevr. Rijkaart
van Cappellen, de heer C. Molenaar, de heer A, Uitbeijerse, de heer T.
van Delft, de heer K. Bouman, de heer B. van Bochove, de heer P. Weyling, de heer C. van Yperen, mevr. D. Kroos-van der Meij en mevr.
E.Lipjes-Jansen.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de benodigde versterking
in aantal vrijwilligers in de diverse werkgroepen. Daarover zal overleg
worden gepleegd met Capelle Doet. Vacatures bestaan voor de werkgroepen Educatie, Klussenteam, Rondleidingen en Beeldbank. De voorzitter
doet een oproep aan de aanwezigen om mogelijke kandidaten te verwijzen
naar de HVC.

Het bestuur heeft besloten om met onmiddellijk ingang de € 9,00 contributie voor nieuwe leden van 65 jaar en ouder af te schaffen en één contributiebedrag (van € 15,00) aan te gaan houden. Met nadruk wordt er op
gewezen dat dit voor de huidige leden niets verandert, maar dat deze
maatregel in verband met in de loop van de jaren gestegen kosten genomen is voor leden die zich vanaf heden aanmelden. De vergadering neemt
deze mededeling voor kennisgeving aan.

De voorzitter geeft het woord aan de kersverse coördinator Exposities
Dief- & Duifhuisje, Peter Peters. Op 13 april 2019 (Museum dag) vindt
om 11 uur de officiële opening plaats van de foto-expositie Roovers in De
Oude Plaats. Ieder is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Het
Dief- & Duifhuisje is daarna geopend tot 16.00 uur. Het is het startsein
van het nieuwe seizoen dat loopt van (de tweede zaterdag van) april tot en
met oktober.

3 Notulen van de ALV 2018
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Jaarverslag
Johan Witkam maakt de opmerking dat onder het hoofdje Exposities de
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namen van de gastvrouwen en -heren in het Historisch Museum ontbreken. Na de toezegging dat dit in het jaarverslag over dit jaar zal worden
gecorrigeerd wordt het jaarverslag goedgekeurd.

5 Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie 2019
Cobie Eppenga leest het verslag voor van de kascommissie en complimenteert de penningmeester, Eric Steenhouwer, met de wijze waarop de
administratie is gevoerd. De vergadering verleent hem en het bestuur décharge. De nieuwe commissie bestaat uit de leden Cobie Eppenga en Johan Witkam en reserve lid Eva Obbes.
6 Financieel verslag 2017 en begroting 2019
De penningmeester geeft toelichting op zowel het verslag als de begroting. Hij wijst er voor de goede orde op dat de subsidieverlening door de
gemeente Capelle aan den IJssel een regelmatige lijn toont. Dit naar aanleiding van door leden geuite zorg over de variatie in bedragen die als
subsidie door de penningmeester worden aangevraagd.

7 Bestuursverkiezing
De aftredende en herkiesbare leden Irma Camijn en Eric Steenhouwer
worden met algemene stemmen herbenoemd in hun functie in het bestuur.
Helaas kan door omstandigheden geen afscheid genomen worden van het
ook aftredende maar niet herkiesbare bestuurslid, Else Lipjes-Jansen,
noch aan haar dank worden gezegd voor haar inzet tijdens haar bestuursperiode. Dit zal buiten de vergadering alsnog gebeuren.

Als kandidaat voor de opengevallen plaats meldde zich de heer Huub Leenen. De voorzitter leest zijn motivatie voor en de heer Leenen (bibliothecaris/informatiespecialist) geeft aanvullende informatie over zijn belangstelling voor historie en zijn bestuurlijke ervaring. Ook hij wordt met algemene stemmen gekozen als bestuurslid.

8 Aandachtsgebieden 2019
Op basis van het opgestelde beleidsplan voor de periode 2017-2021 krijgen het lopende jaar de volgende vijf onderwerpen speciale aandacht
•
•

•

•

•

Een hernieuwde poging tot het formeren van een werkgroep onderzoek
Doorlopende aandacht voor het Capels Historisch Archief en pro actief
contact met gemeentelijke stakeholders over dit onderwerp
Het opstellen van een plan om door middel van aandacht voor de recentere
historie van Capelle (zonder de oudere geschiedenis te verwaarlozen) meer
aansluiting te krijgen (en leden) met de leeftijdscategorie 40-50.
Optimaliseren van de samenwerking van wijkfotografen en Beeldbank met
als doel het up to date houden van de website Capelle In Beeld.
Het organiseren - in nauwe samenwerking met het Stichtingsbestuur J.A.
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Beijerinckgemaal en het Hoogheemraadschap - van een expositie over het
gemaal en de Prins Alexanderpolder in het Historisch Museum. Dit naar
aanleiding van het 150 jarig bestaan van het gemaal.

9 Gelegenheid tot het stellen van vragen
Arie Nobel maakt de opmerking dat het krooshek van het gemaal veel
vuil aantrekt uit de tocht. Namens de Stichting Beijerinckgemaal antwoordt Gert Groenendijk dat hiervoor een oplossing is gevonden, die binnenkort zal worde toegepast.
Eva Obbes vraagt zich af wat er gebeurd is met het archief van objecten
van de gemeente Capelle. Daarover bestaat geen duidelijkheid. Navraag
bij Paul Keyner heeft (nog) niets opgeleverd en het archief in de kelder is
- mede door verbouwingen - sowieso al geruime tijd niet toegankelijk.

Hans Bolkestein verzoekt het bestuur alles in het werk te stellen om de relatie met het Museum Rotterdam zodanig te herstellen dat bruiklenen voor
de expositie Kastelen van Capelle weer mogelijk zijn. Gezien gebeurtenissen in het verleden acht het bestuur de kans uiterst klein dat, zolang de
huidige curator aan het roer staat - er enige verandering in de situatie optreedt.
J. Jongenelen complimenteert de aanwezige Wim van den Bremen met
zijn historische rubriek in de IJssel en Lekstreek, die hij altijd met veel
plezier leest. Wim antwoordt dat het hem te doen is om historische onderwerpen op een zo toegankelijk mogelijke wijze te beschrijven en dat hij
daar klaarblijkelijk in slaagt.

Ook vraagt de heer Jongenelen of er samenwerking bestaat tussen de
HVC en de HVPA. Dat is inderdaad het geval. Jaarlijks stelt de HVC aan
de HVPA ruimte ter beschikking voor een lezing voor diens leden. Voor
de nieuwe tentoonstelling zal zeker met hen contact worden opgenomen
over mogelijke bruiklenen.

10 De Heer Jan Lassche houdt een interessante presentatie over ontstaan
en ontwikkeling van Park Hitland.

Na 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 2019

BESTUUR
Het bestuur van de HVC heeft in het jaar 2019 één wijziging ondergaan
in de personele bezetting.

Tijdens de ALV van 27 maart 2019 werd afscheid genomen van Else Lipjes als
algemeen bestuurslid. In haar plaats werd benoemd Huub Leenen.
Het bestuur vergaderde 11 keer.
De samenstelling van het bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid/
Ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Irma Camijn
Jos Specht
Eric Steenhouwer
Anna Swets
Anneke Scheffer
Huub Leenen

LEDEN EN VRIJWILLIGERS
Het ledenbestand is het afgelopen jaar iets afgenomen. Begin 2019 waren er
552 leden. Door overlijden (8), verhuizing (4) en opzegging zonder opgaaf
(16) zijn er 28 vertrokken. Er kwamen 20 nieuwe leden bij. Het totaal is nu
544. Momenteel zijn er 66 vrijwilligers.

LEDENWERFACTIE!

Het ledental van de Historische Vereniging Capelle schommelt al een
aantal jaren rond de 550. Als vereniging streven wij ernaar zo veel mogelijk (oud) Capellenaren te bereiken met onze historische verhalen, exposities en publicaties. Aanleiding om u als lid en lezer van de Nieuwsbrief te benaderen met een ledenwerfactie.

In deze Nieuwsbrief
vindt u een antwoordkaart (postzegel niet
nodig) waarop u een
nieuw lid kunt opgeven. Breng uw eigen enthousiasme voor de activiteiten
van de HVC over op buren, vrienden en kennissen en maak hen lid.
Vul de antwoordkaart in en ontvang als dank de enige echte HVC balpen.
Ook via de website kunt u nieuwe leden opgeven: http://www.hvccapelle.nl/vereniging/lidmaatschap/
Vergeet niet uw eigen naam te vermelden op het formulier. Onder de inzenders van meerdere leden, tenminste 3, verloten wij HVC paraplu's.
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BEELDBANK
De werkgroep Beeldbank is vrijwel wekelijks bijeen gekomen voor het digitaliseren en opnemen in www.capelleinbeeld.nl van het beeldmateriaal uit de
collecties van de HVC en de Gemeente Capelle. In totaal zijn er nu 5859 beschrijvingen van HVC foto’s (CAPHV) in de Beeldbank opgenomen en 4300
gemeentelijke foto’s (CAPGM).
De collectie van de HVC werd in 2019 geactualiseerd door het fotograferen
van de huidige ontwikkelingen in Capelle door een team van wijkfotografen.
Veel van hun werk werd inmiddels ook toegankelijk gemaakt in de Beeldbank.
Wijkfotografen zijn amateurfotografen die voor de HVC de ontwikkelingen in
hun wijk volgen en zo veel mogelijk vastleggen op foto. In het afgelopen jaar
konden wij voor elke Capelse wijk een wijkfotograaf benoemen.
De Beeldbank is verder gegaan met foto’s van gemeenteambtenaar P. Damsteegt te vervangen door de negatieven. Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat de
verschillende foto’s van eenzelfde gebeurtenis of feit (die her en der door de
collectie verspreid zitten) onder 1 identificatie- nummer zijn geïdentificeerd.
Ook is men voortgegaan met het beschrijven van een deel van de 20.000 gescande foto’s van de collectie Han van Senus.
Via de webwinkel werden met regelmaat bestellingen ontvangen voor foto’s
die na betaling van de kosten digitaal worden geleverd. Het betreft hier steeds
foto’s waarvan de rechten bij de HVC berusten. Ook werden dvd’s besteld en
verstuurd of afgeleverd via de museumwinkel.

Op de Facebook pagina van de HVC werd wekelijks door medewerkers van de
Beeldbank werkgroep een hiervoor geselecteerde en beschreven foto geplaatst.
In het jaar 2019 bereikten wij via deze weg 111.123 mensen. De wekelijkse
foto terugblik werd gewaardeerd door de bezoekers getuige de 4.900 likes en
er werden 1.090 reacties/opmerkingen geplaatst. De foto’s werden 990 keer
gedeeld.

Er werd een DVD geproduceerd met de YVC als onderwerp.
De DVD toont in een diavoorstelling zo veel mogelijk schepen die door de IJsselwerf en de Yssel Vliet Combinatie zijn gebouwd in de jaren tussen 1952 en
het einde van de werf in 1999. De foto’s zijn geleverd door oud-medewerkers
van de IJsselwerf. Bij de DVD wordt een boekje geleverd. Hierin staat het verhaal van de scheepswerf en de bouwlijst.

Tijdens de door Welzijn Capelle georganiseerde vrijwilligersmarkt in september gaf Rein Kraaij aan geïnteresseerde bezoekers tekst en uitleg over de werkzaamheden van de Beeldbank. Dit resulteerde in twee kandidaat vrijwilligers
voor deze werkgroep. Het oorspronkelijke enthousiasme heeft nog niet geleid
tot een vaste deelname aan de werkzaamheden.
De werkgroep Beeldbank bestond uit: Bram van Bochove, Eeuwoud Geneugelijk, Rein Kraaij, Hans Rijnders, Anneke Scheffer, Peter Stolk, Arie Vliegenthart en Paul Weyling.
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BEST BEKEKEN OP FACEBOOK

Bijgaande foto werd op Facebook veruit het meest bekeken: 16.196 keer (bij een gemiddelde van 1852 over 52 weken). ‘Openluchtzwembad ‘De Blinkert’ aan de P.C. Boutensingel op een tropische dag in augustus 1970. Van de 4 baden waren er op dat moment nog
maar 3 gereed. Het L-vormige hoofdbad (midden) had een lengte van 50 meter, de diepte
liep van 1,4 tot 2 meter. De korte poot van de ‘L’ was de springkuil met een diepte van 3,5
m. Verder was er een 60 meter lang speelbad (links midden), aflopend van 30 tot 90 cm en
een eiland met 3 glijbanen. Voor de allerkleinsten was er een 30 cm diep ‘pierenbadje’
(voorgrond). Het vierde bad (niet zichtbaar) met een lengte van 50 meter en een diepte
van 0,9 tot 1,40 m
was op het moment
van de opname nog
in aanbouw. ‘De
Blinkert’ werd op
zaterdag 1 mei
1971 (acht maanden later) met een
duik van ‘de hoge’
officieel geopend
door zwemster en
Olympisch kampioene Ada Kok
(1947).’

MARKTEN
Dit jaar waren we op Open Monumentendag met een kraam op de Kunstmarkt
aanwezig. Achter de kraam stonden Hans Heere, Arie Heuvelman, Ruud Kuipers, Rook van Wijk en Anna Swets (coördinator)

DEPOT
Afgelopen jaar is het onderwerp opgravingen ter plekke van het voormalig slot
en omgeving afgerond. Er is veel tijd in gaan zitten omdat er niet alleen uitgebreid verslag was gedaan, maar de documenten waren ook nog in veelvoud
aanwezig. Ook een apart dossier over de geschiedenis van de kastelen is klaar.
In 2019 een record aantal aanwinsten:
• Van OLS 3 ‘De Schenkel’ leesboekjes, telraam, aap-noot-mies leesplankje,
letterdoos met grote letters voor flanel? bord, schoolplaat, laatste schoolkrant 1-4-‘16 tot 30-6-‘78, 2 fotoboeken en een plakboek, vlag van OLS 3
gemaakt door mej. Schukkink.
• Schoolrapport bijz. lagere school 1-4-‘26 tot ‘33 van Teunis Reym
• Rentekaarten d.d. 1959 van de invaliditeitswet t.n.v. Hermanus Both,
geb. 1902.
• Inentingsboekje V.d. Marel.
• Flesje wonderolie Jongkinds Drogisterij aan de Dorpsstraat.
• Boekje huurovereenkomst.
HVC Nieuwsbrief voorjaar 2020 pagina 9

• Telefoongids 1953 van V. Wingerden
• Sleutelhanger met tasje van assurantiekantoor H.W. de Wit en sleutelhanger met halskoord van Beenhakker revalidatie hulpmiddelen.
• Brandweeraccessoires van Paul Weyling t.w. uniformknopen, emblemen,
epauletten en schildjes. Naambordjes meldingspost blokhoofd BB 2x noodwachter BB.
• Porseleinen bord tgv. de overgang van de Brandweer Capelle naar veiligheidsregio R’dam Rijnmond 1978-2006.
• Mok 25 jaar ACZ (Alg. Capelse Zwemclub)
• Longdrinkglas EMM muziekver. tgv. 65 jr. bestaan 1899-1964
• Vier stropdassen met o.a. wapen van Capelle
• Medaille Elf dorpen fietstocht 40/65/120 km.
• Mevr. G. van Wijk schonk een schilderij van boerderij Kool.

De bibliotheek is uitgebreid door aankoop van:
• Historische vaartocht over de Hollandsche IJssel
• Ambulant en Winkelstand
• Meester van de Zee, Johan van Veen
En met de volgende schenkingen:
• Capelle langs de IJssel
• Hoge dijken, diepe gronden - land en water tussen R’dam en Gouda
• schetsontwerp kunstwerk Vuykpark

Het depot bevat documentatiemateriaal, objecten en boeken die - indien van
toepassing - gebruikt worden bij de tentoonstellingen, zoals ook bij de huidige
tentoonstelling. De boeken en het documentatiemateriaal in de bibliotheek zijn
voor leden in te zien in het Historisch Museum, Bermweg 13.
Depothouder is Aartje Bernhart.

DIEF- EN DUIFHUISJE
Tijdens de vergadering d.d. 7 januari 2019, overhandigde Anneke van den Bremen de sleutel van het Dief-&Duifhuisje aan Peter Peters, de nieuwe coördinator. Met een grote groep HVC-vrijwilligers hebben wij op 10 september 2019
waardig afscheid van haar genomen.

Opening 2019
Ondanks de harde wind waren ruim 100 personen op 13 april 2019, tevens
Museumdag, om 11.00 uur aanwezig bij de officiële opening van de wisseltentoonstelling, die samengesteld was door Paul Weyling. Anneke van den Bremen en Siem van Driel, respectievelijk een nieuwe Capellenaar en een - weliswaar niet geboren maar wel degelijk getogen - inwoner, hadden zich enthousiast bereid verklaard om samen de openingshandeling te verrichten: het
afbreken van een voor de ingang provisorisch opgestapeld muurtje van IJsselsteentjes om de deur te kunnen openen naar de permanente tentoonstelling
over de Capelse kastelen en de wisselexpositie ‘Roovers in de Oude Plaats’;
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een symbolische overgang van Steenplaats
De Oude Plaats naar de nieuwbouwwijk De
Oude Plaats. In hun speeches kwam uitvoerig hun betrokkenheid naar voren: Anneke
met haar grote inzet voor verschillende
HVC-functies en Siem met onder andere
vele anekdotes uit zijn kinderjaren en activiteiten rond het 100-jarig supermarktjubileum. Helaas was van de pers alleen de fotograaf van de IJssel- en Lekstreek aanwezig.

Open Monumentendag,
14 september 2019
Direct nadat op Open Monumentendag 2019
het spandoek, de Nederlandse vlag én de
HVC-vlag iets voor 11.00 uur bevestigd waren, dienden de eerste bezoekers zich al aan.
Tot 16.00 uur was er volop belangstelling. Veel personen maakten ook gebruik
van het ’hop on-hop offsysteem’ van de Jan Plezier, die de hele dag door bij
het ‘Kleinste museum van Nederland’ stopte. Na afloop kon het recordaantal
van 111 belangstellenden en 14 deelnemers aan de rondleiding op die dag bij
de HVC-voorzitter in het gemaal gemeld worden.

De tweede zaterdag van de maand oktober (12 oktober) beleefden we alweer
de laatste van de zeven openstellingen van ons ‘Kleinste museum van Nederland’ in het afgelopen seizoen. Peter gaf aan dat het voor hem het eerste seizoen was en dat hij met veel plezier en enthousiasme als coördinator meegewerkt heeft. Voor de permanente tentoonstelling ‘De geschiedenis van de Capelse kastelen’ op zolder en de wisselexpositie ‘Roovers in de Oude Plaats’
mochten we tijdens zeven openstellingen in totaal 350 belangstellenden verwelkomen; wederom een record vergeleken met voorgaande jaren. De enthousiaste reacties in het gastenboekje en de vele mondelinge loftuitingen gaven
duidelijk de waardering aan voor de uitgebreide historische informatie en de
mooie expositie. Ook de beeldbankfilm werd - vooral door geboren en getogen
Capellenaren – met veel enthousiaste betrokkenheid bekeken. Verschillende
personen vroegen om een kopie van de dvd. Dat was geen probleem dankzij de
beeldbank van de HVC.

Aan de rondleidingen door het Slotpark en omgeving hebben in totaal 48 personen deelgenomen. Helaas minder dan vorige jaren. Ook hierbij werden
waarderende opmerkingen gehoord. Vijf groepen hadden gebruik gemaakt van
een extra openstelling: op 16 april 2019 een groep van tien personen, op 18 augustus 2019 een groep van vijf personen van de Historische Vereniging uit Ouderkerk aan den IJssel. In het kader van een gemeentelijk project zijn er onder
leiding van Rob Valk nog drie extra rondleidingen geweest.
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Aan de verantwoordelijke persoon bij de gemeente was om reparatie verzocht
van een kapot luik, een overlopend regenpijpputje aan het D&D-huisje en het
vernielde plexiglas paneel in het Slotpark.
Het voorstel om bij slecht weer HVC-paraplu’s uit te lenen aan de deelnemers
van de rondleiding werd met enthousiasme ontvangen. Het idee is meegenomen naar het coördinatorenoverleg op 4 november 2019.

Verhuizing spullen en winterklaar maken Dief-&Duifhuisje
Op maandag 21 oktober 2019 is het tentoongestelde materiaal overgebracht
van het Dief-&Duifhuisje naar het gemaal.
Niet alle materialen hoeven terug naar het depot in het gemaal. Het geleende
materiaal van de familie Otterspeer hoeft – volgens de zoon – niet teruggebracht te worden.

Expositie 2020
Voor het expositiethema in 2020 zal nog een keus gemaakt worden tussen het
nostalgische uitgangspunt ‘Historie rond het Dief-&Duifhuisje’ en een actuele
gebeurtenis. Te denken valt aan een eerbetoon aan Johan van Veen, waterstaatingenieur en ‘vader’ van het Deltaplan. Als - onder andere op initiatief van de
Stichting Blauwe Lijn - een borstbeeld van Johan van Veen geplaatst kan worden ter hoogte van restaurant Perceel, zou de komende expositie bij dit landelijke project kunnen aansluiten.
Alternatief kan zijn een tentoonstelling over de voormalige Slotschool met historie en veel klassen- en groepsfoto’s. Een derde mogelijkheid is om een tentoonstelling over scheepswerf Vuyk samen te stellen.

Bodemschatten
De destijds opgegraven Capelse bodemschatten worden door het depot van het
Museum Rotterdam nog steeds niet beschikbaar gesteld. Er wordt een nieuwe
poging ondernomen dit historisch materiaal voor de bezoekers aan onze expositie in bruikleen te verkrijgen. Het is van belang om bij eventueel ophalen in
het Rotterdamse depot de voorwerpen eerst te schouwen en deze schouw
schriftelijk vast te leggen (ook weer bij het terugbrengen). Tevens moeten we
erop toezien het materiaal niet te vervoeren in dozen vanwege het grote risico
dat de bodem eruit zakt; kratten zijn veel geschikter.
Dank aan Hans Bolkestein, Wim van den Bremen, Nico Feijnenbuik (en Marja Feijnenbuik voor de lekkere koffie), Ruud Kuipers, Corrie Vermaat, Paul
Weyling, Cees van Yperen en Aart Zwijnenburg. Peter Peters (coördinator),
EDUCATIE
In 2019 hebben 15 groepen (395 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 tiende keer deden we mee aan Open Monumenten Klassendag.
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Op donderdag 12 september bezocht een groep 7/8 (30 leerlingen) de Dorpskerk. Na een korte inleiding, werd aan de hand van een kijkwijzer en onder begeleiding van onze vrijwilligers in groepjes het kerkgebouw bekeken.
In 2020 zullen we als HVC deelname aan Open Monumenten Klassendag weer
mogelijk maken.
De belangstelling voor de projecten vanuit de basisscholen was dit jaar ongeveer net zo groot als vorig jaar. Van de scholen die hebben deelgenomen blijkt
steeds een grote waardering voor de inhoud en de uitvoering van de projecten
en voor de begeleiding van onze vrijwilligers.

Ongeveer 10 jaar hebben vrijwilligers van de educatiegroep meegedaan aan de
Cultuurshock. Deze was bedoeld om brugklassers kennis te laten maken met
de diverse culturele instellingen in Capelle en met Capels cultureel erfgoed.
Tot onze verbazing lazen we in de krant dat de Gemeente afgelopen jaar een
Cultuurshock georganiseerd had waarbij wij als HVC niet waren uitgenodigd.
Met excuses van de organisatie van de gemeente werden we wel uitgenodigd
voor de evaluatie en een gesprek over de voortgang. Na deze bijeenkomst kwamen wij als werkgroep tot de conclusie dat wij ons als HVC nauwelijks kunnen profileren in de nieuwe opzet, die zich voornamelijk richt op toneel,dans
en muziek. Cultureel erfgoed heeft jammer genoeg geen eigen plaats gekregen.
In overleg met het bestuur is daarom besloten om niet langer in de Cultuurshock te participeren.

In de loop van 2019 heeft Bob Busse zich bereid verklaard het coördinatorschap van de educatiegroep over te nemen.
De werkgroep Educatie bestond dit jaar uit: Wim van den Bremen, 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 en Rob Valk.
Anneke Specht, Ans de Koning, Bob Busse (coördinatoren).

TENTOONSTELLINGEN
Historisch Museum
Na de sluiting van de zeer succesvolle tentoonstelling ‘van Inktpot tot Ipad’ die de ontwikkeling van de Capelse scholen vanaf het begin van
de 20e eeuw tot onderwerp had, werd in september de opening gevierd van een wel zeer toepasselijke expositie over het 150 jaar oude Beijerinck gemaal en de rol van Jan Anne Beijerinck
bij het droogmalen van de Polder Prins Alexander. Deze expositie (geopend door dhr. Beijerinck) werd ontwikkeld in samenwerking met de
Stichting Beijerinck gemaal en twee van de bestuursleden van de Stichting, de heren Groenen-
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dijk en Goudriaan, maakten dan ook deel uit van de projectgroep die de tentoonstelling realiseerde.

Hoewel het onderwerp zich zo op het oog leende voor een diepgaand onderzoek en het tonen van een grote collectie voorwerpen, bleek dit in de praktijk
allerminst eenvoudig. Met name de objecten die zich voor dit onderwerp leenden, bleken schaars, maar dankzij een grote bruikleen van het Hoogheemraadschap Schieland konden we onze vitrines voorzien van fraaie voorwerpen.
Cees van Yperen, de coördinator van onze klussenploeg maakte een schitterende maquette van het plassengebied in de omgeving en dankzij deze inspanningen staat er tot medio 2020 nu een fraaie en door het publiek zeer gewaardeerde expositie over een wel heel actueel onderwerp: hoe komt het dat we in deze
laaggelegen gebieden toch nog steeds droge voeten hebben gehouden?
De projectgroep van “150 jaar Beijerinckgemaal” bestond uit Jos Specht, Aartje Bernard, Gert Groenendijk, Jan Goudriaan en Anneke Scheffer.
De gastvrouwen en gastheren die elke zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur de
bezoekers aan het museum met koffie en thee en deskundige informatie ontvangen zijn: Anna Swets, Koos Bouman, Thea de Hoog, Else Lipjes, Arie Nobel, Nico Giltay, Charlotte Barto, André en Marja Kwakernaat, Rein en Janneke Kraaij, Hans Bolkestein en Corry Vermaat. Anneke Scheffer (coördinator).
KLUSSENTEAM
Ook dit jaar is weer voorbij, een terugblik op de werkzaamheden uitgevoerd
door ons team bestaande uit Adri Kok, Wouter van de Heuvel, Rook van Wijk,
Nico Feynenbuik, Arie Heuvelman, Cees van Yperen en Rob Valk.

In januari is er aandacht geschonken aan het plaatsen op ons buitenterrein van
het wapen van Capelle dat in de muur van het Slotschool heeft gezeten.
De tuin heeft door het hele jaar aandacht gekregen met behulp van Gert en
Nellie Groenendijk die gezorgd hebben voor de planten.
De werkplaats heeft weer een lakje gekregen zodat het er weer pront uitziet,
ook wordt het gras regelmatig gemaaid met een nieuwe grasmachine aangeschaft door de Stichting J.A. Beijerinckgemaal.
Voor de tentoonstelling honderdvijftig jaar Jan Anne Beijerinckgemaal is er
een maquette van de polder Prins Alexander vóór de droogmaking gebouwd
die na de expositie bewaard zal blijven in de machinekamer van het gemaal.
Tevens heeft expositiewand in het museum een ander kleurtje gekregen
Ook werd aandacht besteed aan de afwatering van het gebouw. Dit wordt dit
jaar voltooid.
De sluis voor de werkgroep Educatie is enigszins veranderd wat de bediening
betreft en in een ander kleurtje gezet.

Het Dief&Duifhuisje is zoals ieder jaar schoongemaakt en klaar gemaakt voor
de nieuwe expositie 2019 en er werd geholpen met de inrichting.
Ook is de bevestiging van de zgn. banner ‘OPEN’ buiten het huisje verbeterd.
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OPEN MONUMENTEN DAG 2019
Open Monumenten Dag 2019 vond, zoals gebruikelijk, plaats op de tweede zaterdag in september, te weten de 14e. Het thema dit jaar was “Plekken van Plezier”, wederom in samenhang met het Europese thema. Dit allround thema gaf
ruimte voor velerlei interpretaties, zodat wij ons konden verheugen in meerdere deelnemers, namelijk het J.A. Beijerinckgemaal, het Historisch Museum,
het Dief- en Duifhuisje met een rondleiding door het Slotpark, de Dorpskerk,
de Pauluskerk, het Scoutcentrum, de kinderboerderij Klaverweide, de Kunstmarkt en de Van Cappellenstichting met in het gebouw de Regentenkamer.
Voor gratis vervoer zorgden dit jaar weer de paardentram en de historische
schepen, die de verbinding regelden tussen Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Gezien het droge en zonnige weer werden met name gezinnen met kinderen verleid de boottocht te maken. Een dag eerder was de klassendag al gehouden met een bezoek van basisschoolleerlingen aan de Dorpskerk. De coördinatie lag in handen van de HVC.

De bijdragen van de HVC bestonden uit de op vrijdag 13 september geopende
expositie “150 jaar Jan Anne Beijerinckgemaal” in het Historisch Museum en
de foto expositie “Roovers in de Oude Plaats” in het Dief- en Duifhuisje. De
HVC liet de paardentram rijden en was deelnemer aan de Kunstmarkt met een
informatiekraam en als sponsor van een oud ambacht. In totaal werden 2196
bezoekers geregistreerd. Na afloop was er een gezellig samenzijn om de vrijwilligers en organisaties te danken voor het vele werk dat ze verricht hadden
om deze dag tot een succes te maken.

RONDLEIDINGEN
In het jaar 2019 zijn de volgende excursies verzorgd binnen de gemeente Capelle a/d IJssel :
• 27-03-2019 Rondleiding van Klein Hitland (steenovens) naar Capelle (Van
Cappellenhuis, Dief- en Duif huisje en Jan Anne Beijerinck gemaal).
• 13-04-2019 Museumdag
• 18-05-2019 Rondleiding Oude Kern Capelle.
• 14-09-2019 Open Monumentendag
Op dit moment zijn er 3 vrijwilligers die de rondleidingen verzorgen: Wim van
de Bremen, Arie van Kasbergen, Nico Giltay. Coördinator: Rob Valk

STAMBOOM CAFÉ
Ook in 2019 kwam het Stamboom café op elke derde vrijdag van de maand
bijeen om de deelnemers bekend te maken met hun afkomst en die van hun familie. In de bibliotheekruimte van de Vijverhof wordt onder het genot van vele
kopjes koffie en thee in de stambomen van de aanwezigen gezocht naar nieuwe feiten en jaartallen.

De meeste trouwe deelnemers beschikken over een tablet of laptop computer,
maar ook degenen die hier niet mee vertrouwd zijn worden altijd verder geholHVC Nieuwsbrief voorjaar 2020 pagina 15

pen door de anderen, vaak met gebruikmaking van de computers van de Vijverhof die vrijelijk toegankelijk zijn. De Historische Vereniging is voor de geboden gastvrijheid dan ook zeer erkentelijk. De groep bezoekers breidt zich
nog steeds uit en iedereen die een keer geweest is, blijft komen. De familiestamboom is dus kennelijk nog altijd voor uitbreiding vatbaar!

PUBLICATIES
Onder redactie van Jos Specht zijn in 2019 vier Nieuwsbrieven verschenen, die
door een vaste groep vrijwilligers worden bezorgd in de diverse Capelse wijken en in Nieuwerkerk.
Bijdragen werden geleverd door Kees Klomp, Paul Weyling, Peter Peters,
Irma Camijn en François van der Jeught.

Voor de tentoonstelling in het Dief- en Duifhuisje werd een fotoboekje geproduceerd door Arie van Wijngaarden onder de titel Roovers in de Oude Plaats,
samengesteld uit beeldmateriaal van de HVC Beeldbank. Na sluiting van de
tentoonstelling in oktober waren alle exemplaren verkocht.
De oudere titels als Macht en Pracht, De Steenplaatsen van Capelle, Het Boerenerfgoed van Capelle en Van Dijkdorp tot Woonstad zijn nog steeds verkrijgbaar en vinden regelmatig hun weg naar belangstellenden via museumwinkel, marktkraam en webwinkel.

De HVC website wordt verzorgd door Jos Specht en Peter Stolk (webmaster).
Er werden vorig jaar 62.522 bezoekers geteld die 297.400 pagina’s bezochten.
Veel bezochte pagina’s zijn die, die het mogelijk maken artikelen uit de
Nieuwsbrieven die sinds 1980 zijn verschenen na te lezen. Van de zoekfunctie
naar onderwerp wordt frequent gebruikgemaakt.

REGENTENKAMER
Op Open Monumentendag werden rondleidingen verzorgd voor een groot aantal bezoekers in de Regentenkamer in het Van Cappellenhuis.
Rondleiders zijn: Adri de Jonge, Marijke Zeijlemaker en Thea de Hoog. Coördinator: Irma Camijn.

In 2020 zal de Regentenkamer een opknapbeurt krijgen door een gecertificeerde restaurateur. Vooral de gordijnen en het (leer)behang hebben zorg nodig.
Een en ander vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Van Cappellenstichting. Het restauratiewerk zal tijdig zijn afgerond voor de geplande openstellingen voor de HVC.
OVERIGE ACTIVITEITEN
• Wim van den Bremen verzorgde rondleidingen in het Slotpark en omgeving
tijdens de openingen van het Dief- en Duifhuisje. Verder verzorgde hij een
rondleiding voor het gemeentelijke congres van gebiedsmanagers.
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• Vrijwel elke 14 dagen leverde Wim de tekst aan voor de historische rubriek
in de IJssel en Lekstreek.
• Op dinsdag 2 april, voorafgaande aan de alternatieve dodenherdenking op de
oude begraafplaats aan de Nijverheidstraat door leerlingen van groep 8 van
de Capelse Schoolvereniging (CSV), hield Paul Weyling voor de 8e maal
een uiteenzetting over de totstandkoming en de geschiedenis van het oorlogsmonument ter plaatse.
• Paul Weyling assisteerde Hetty Tovey van het Kabinet van de Burgemeester
bij het samenstellen van ‘Capelle langs den IJssel’, een fotoboek voor relaties dat in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel is gemaakt door
buitenfotograaf Lex Broere en tekstschrijver Navajo Broere.
• Paul Weyling werkte als lid van de Molukse werkgroep ‘Gedenkboek 60 jaar
Molukkers in Capelle aan den IJssel’ mee aan het op 20 september gepresenteerde herinneringsboek: ‘Panggajo van woonoord naar woonwijk.
Geschiedenis van Molukkers in Capelle aan den IJssel 1958-2018’.
• Paul Weyling leverde ideeën en teksten voor de namen van de vergaderruimten op de heringedeelde en verbouwde begane grond van het gemeentehuis.
• Door Jos Specht en Paul Weyling werd meegewerkt aan het projectplan
‘standbeeld dr.ir. Johan van Veen (ontwerper van de Deltawerken) van
Stichting Blauwe Lijn, welke stichting zich bezighoudt met het in het voorjaar van 2020 in Capelle aan den IJssel te plaatsen borstbeeld van dr.ir. Johan van Veen (ontwerper van de Deltawerken) en het maken van een inspiratie/educatieboekje over de strijd tegen het water in verleden, heden en
toekomst.

KENGETALLEN 2019
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 verschillende activiteiten van de HVC in het afgelopen jaar.

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
Aantal deelnemers Educatie projecten

Vrijwilligersbijdrage gemeente Capelle:
Excursie vrijwilligers
Aantal deelnemers

544
4
2
901
2
386
1
250
395

1
52
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FINANCIEEL VERSLAG 2019 - VERKORT
Resultatenrekening 2019
Uitgaven

Begroting

Werkelijk

Inkomsten

Begroting

Werkelijk

Instandhouding musea

14.700,00

15.521,24

Subsidie gemeente

28.150,00

27.756,00

Organisatie

11.850,00

10.299,88

Publieksactiviteiten

11.000,00

9.565,49

Subtotaal

37.550,00

35.386,61

Contributies

7.000,00

6.527,00

Publieksactiviteiten

2.400,00

1.075,00

37.550,00

35.386,61

Negatief saldo
Inkoop

500,00

494,49

Overig

1.000,00

1.384,05

39.050,00

38.462,26

31-12-2018

31-12-2019

366,72

157,53

bankrekening

1.745,97

spaarrekening

36.312,03

Positief saldo
Totaal

Subtotaal
Verkoop

28,61
1.000,00

1.562,83

Overig

500,00

1.512,82

Totaal

39.050,00

38.462,26

Credit

1.197,11

Balans
Debet
kas

31-12-2018

31-12-2019

eigen vermogen

16.546,17

16.700,81

4.110,34

res. Publicaties

13.723,91

13.723,91

35.325,35

res. Exposities

3.000,00

3.000,00

res. Onderhoud/inr.museum

5.000,00

5.000,00

positief saldo
totaal

38.424,72

39.593,22

154,64

1.168,50

38.424,72

39.593,22

Toelichting resultatenrekening 2019
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 € 28,61 negatief.
2. De overige categorieen staan vermeld onder de subtotalen. Dit saldo bedraagt € 1.197,11 positief.
Het totale jaarresultaat komt derhalve uit op € 1.168,50 positief.

Begrotingen 2020 + 2021
Uitgaven
Instandhouding musea

2020

2021

14.900,00

15.250,00

Inkomsten
Subsidie gemeente

2020

2021

28.350,00

28.800,00

Organisatie

11.650,00

11.250,00

Contributies

7.000,00

7.000,00

Publieksactiviteiten

11.000,00

10.500,00

Publieksactiviteiten

2.200,00

1.200,00

Subtotaal

37.550,00

37.000,00

1.000,00

1.000,00

37.550,00

37.000,00

Inkoop

500,00

500,00

Subtotaal

Overig

1.000,00

1.000,00

Overig

500,00

500,00

Totaal

39.050,00

38.500,00

Totaal

39.050,00

38.500,00

Verkoop

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2020 pagina 18

GESCHONKEN SCHILDERIJ

Op de één na laatste dag van 2019 kreeg de HVC van mevrouw Gré Bekkers-van Wijk een schilderij aangeboden. Een verstild doek met als blikvanger de karakteristieke Zuid-Hollandse boerderij van ‘boer Kool’ aan
de Wilhelminastraat. Verder is er slechts één iemand en een aantal kippen te zien.

De schilder signeerde het tafereel met P.J. Damens ’79 en stond bij het vastleggen van de boerenhofstede voor het pand Raadhuisstraat 11. De maten van het
schilderij zijn (inclusief de lijst) 84 bij 64 centimeter.

De boerderij
De geschiedenis van de boerderij begint in 1744. Dan koopt steenbakker Arij
Willemsz Lans (1689-1775), ‘woonende in de oude plaets onder dezen ambagte’, van mr. Lambert van Neck (1696-1746), ‘heere van den huijse tot Cappelle’, een oud pand en ‘zeven en twintig mergen Veertien roeden Land gelegen
in de Middelmolenspolder onder Capelle’. Lans verplicht zich daarbij het oude
pand voor februari 1746 af te breken en te vervangen door een nieuwe boerderij, die naar later blijkt in 1832 in het bezit komt van steenbakker Otto Hoogendijk (1791-1887), de eerste door de Kroon benoemde burgemeester van Capelle aan den IJssel.

De laatsten die in de geschiedenis van deze oudste en van oorsprong grootste
boerderij van Capelle aan den IJssel wonen en werken zijn de vrijgezelle
broers Leendert (Leendert Cornelis, 1887-1967) en Marius (Marius Otto,
1900-1971) Kool en hun vrijgezelle zusters Liesbeth (Elizabeth, 1885-1966)
en Lien (Ottolina Margaretha, 1903-1989), nazaten van de familie Hoogendijk.
Ze vertrekken eind maart 1959, kort voor de sloop van de 214 jaar oude hofstede naar een nieuwe
woning naast de boerderij van hun overleden ooms Otto (18611933) en Ernst (18721951) Hoogendijk aan
de ‘s-Gravenweg 178,
het huidige restaurant
‘Tante Toos’. Op de
plaats van de boerderij
aan de Wilhelminastraat staat sinds 1998
het
appartementencomplex aan de Raadhuishof.
Paul Weyling
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DRIE GENERATIE’S VAN DER WIEL
IN AARDAPPELEN, GROENTEN, FRUIT EN BRANDSTOF

De arbeidsomstandigheden voor de mannen die indertijd het dagelijks
brood moesten verdienen op de ‘guano-, superphosfaat- en grasmestfabriek’ van de firma M.H. Salomonson te Capelle aan den IJssel-Kralingseveer waren ronduit slecht. In de jaren vòòr en de eerste decennia
nà 1900 betrof het bijna uitsluitend zwaar handwerk, dat diende te worden verricht in een doorgaans stoffige, warme, dampende en stinkende
werkomgeving. Maar wie er in dienst was wist niet beter, bovendien nam
men de zeer onaangename en vaak gevaarlijke werkomstandigheden
voor lief, omdat de verdiensten bij de van origine meekrap- en garancinefabriek, welke in 1875 startte met de productie van kunstmest, in de
ogen van het personeel redelijk waren. Een van de vele werknemers die
toen bij de ‘Guano’ de kost verdiende was Jan van der Wiel (1873-1948).

“Uit overlevering weet ik dat mijn grootvader
indertijd bij de ‘Guano’ werkte”, zo vertelt de
onder de rook van de immer overlastgevende
kunstmestfabriek opgegroeide kleinzoon en
naamgenoot Jan van der Wiel (1932) in 2011,
“Het werk daar viel hem door de jaren heen
steeds zwaarder. Op een gegeven moment
kon hij er niet meer tegen. Gezondheidsproblemen door de irriterende en giftige
dampen bleven dan ook niet uit, waardoor hij
De fabriek van M.H. Salomonson, noodgedwongen naar ander werk moest
kort nadat deze in 1895 werd inge- omzien. Omdat dit niet voor het opscheppen
bracht in de Centrale Guanofalag zat er weinig anders op dan aan de slag te
brieken.
gaan als ‘los werkman’. De naam zegt het al:
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
niet in vaste dienst! Voor opa betekende dit
vooral seizoenswerk bij boeren en tuinders in
de omgeving van Capelle-Kralingseveer, maar hij zal ook wel eens werk hebben aangepakt in de zalmhandel of de industrie. Kieskeurig kon je als los werkman moeilijk zijn, want er moest brood op de plank komen. Alleen bij de
‘Guano’ zal hij zich niet meer hebben laten zien. Mogelijk zal zijn vader
Hendrik (1840-1907), die aan de Nesserdijk woonde, hem wel eens aan werk
hebben geholpen. Die was hovenier op één van de buitens op De Noord (Den
Oord) en daar hadden ze bij een grotere klus wel eens extra mankracht nodig.
Maar het meest werkte opa echter bij tuinders aan de ’s-Gravenweg in Capelle
en Kralingen. Daar werden in die tijd onder plat glas - kassen waren nog zeldzaam - sla en komkommers verbouwd, maar ook bloemkool, snijbonen, prinsessenbonen, peen en spinazie. ’s Zomers oogsten en ’s winters spitten! Naast
het werken bij de diverse tuinders begon hij tussen de bedrijven door ook met
het verkopen van groente, die hij inkocht bij diezelfde tuinders en met een kruiHVC Nieuwsbrief voorjaar 2020 pagina 20

wagen in Kralingseveer en omgeving uitventte. En zo is groentehandel Van der
Wiel geleidelijk ontstaan.”

Toentertijd woonden Jan van der Wiel
en zijn vrouw Aagje van der Schelling
(1874-1946), met wie hij zaterdag 12
november 1898 in Krimpen aan den
IJssel was getrouwd, aan de
Rotterdamse kant van de Kralingsche
Oostkade, vanaf januari 1922 IJsselmondselaan genoemd. Was hij in 1907
volgens de geboorteakte van dochter
Uiterst rechts IJsselmondselaan 384, geAriaantje nog steeds ‘los werkman’,
bouwd in 1896 door Jan Stoffels en van
vanaf juli 1910, toen hij naar de
Capelse zijde van laatstgenoemde 1910 tot 1964 de basis van de groente- en
kolenboer Van der Wiel.
straat verhuisde, stond er in het bevolFoto: collectie HVC-Beeldbank.
kingsregister ‘koopman in groenten en
brandstoffen’ achter zijn naam.
“Daar aan het einde van de IJsselmondselaan (138, welk huisnummer per
1 april 1943 werd gewijzigd in 384) is het pas echt begonnen. Hij moet wel vertrouwen hebben gehad in de toekomst, want het was een flink woonhuis met
winkelruimte en een ruime schuur. Het stond zowel onderaan de ‘rechte’ stoep
naar de Schaardijk als in het begin van de bocht van de ‘kromme stoep’ richting Keeten (Capelle-West), een locatie waar iedereen langs kwam. De winkel
werd veel bezocht door schippers die aan de overzijde van de dijk voor de kant
lagen bij de ‘Guano’, de scheepswerf van Kalkman, later Marckmann en na de
oorlog IJsselwerf, of de Zoutkeet. Schippers waren dikwijls goede klanten,
omdat ze meestal heel wat proviand meenamen voor ‘de reis’. Oma deed de
winkel, terwijl opa met de hondenkar op pad ging. Gevent werd er langs de
Nijverheidstraat, de Schaardijk, de Nesserdijk en ‘de Laan’. En ’s winters, als
er geen verse groenten waren, werd er steeds meer in brandstoffen gehandeld:
turf, sloffen (geperste bruinkoolbriketten) en later steenkool.”
Na zijn oudere zuster Fie (Sophia, 1901-1982) en jongere zusters Jaantje
(Ariaantje, 1907-1994), Rika (Hendrika, 1913-1987) en Lies (Elizabeth,19061998) werd in 1926 ook Dirk (1903-1986), de enige zoon, in het familiebedrijf

Voorgevel
IJsselmondselaan
384.
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Dirk van der Wiel met de hondenkar op de hoek van de IJsselmondselaan en de Van Lennepstraat (vanaf 16 december 1941 Neushoornstraat). Achter de hondenkar de schoenenwinkel van Groen, IJsselmondselaan 258.

opgenomen. Dat was noodgedwongen omdat zijn vader problemen had met zijn
gezondheid en daarom de hulp van zijn zoon nodig had, Dirk stapte niet in een
vreemd pakhuis binnen, net als zijn zussen had hij van jongs af aan moeten
meehelpen in het bedrijf, waarin ook zijn moeder Aagje een belangrijke rol vervulde.
“Mijn vader had heel andere plannen, maar nood brak wet. Hij werkte namelijk, na eerst een tijdje bij boer Herpst aan de Nijverheidstraat in dienst te zijn
geweest, in de scheepsbouw bij Vuyk in Keeten. Die moet iets in hem hebben
gezien want Vuyk zelf stuurde hem naar de avondschool in Rotterdam. Om
daar te komen kreeg hij zelfs een fiets. Heel bijzonder, want in die tijd waren
er niet veel die al een fiets hadden. Het kwam ook voor dat Vuyk hem met de
auto naar het beginpunt van lijn 1 bracht bij De Rustwat aan de Honingerdijk
in Kralingen, waarna hij verder per tram naar de school aan de Tamboerstraat
reisde. Na schooltijd werd hij daar weer opgehaald en naar huis gereden.
Behalve bij Vuyk heeft mijn vader bij scheepswerf Bakker aan de Schaardijk
gewerkt, later zat op die plaats Machinefabriek Keller. Dat hij toen de scheepsbouw moest verlaten zal hem niet blij hebben gemaakt, maar in die tijd deed je
dat. Het was gewoon vanzelfsprekend. Voortaan luisterde de zaak naar de naam
Firma J & D. van der Wiel. Nu was het mijn vader die met de hondenkar op
stap ging. Opa bleef daarna meer thuis bij vrouw en dochters, in en om de winkel en de schuur. Gelukkig werd er in 1937 een paard-en-wagen aangeschaft.
Een hele vooruitgang, omdat op die wagen in een keer veel meer aan brandstoffen en groenten kon worden meegenomen. Dat scheelde heel wat extra ritjes!
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Paard en wagen van Van
der Wiel rond 1938 voor
de winkel aan de IJsselmondselaan met op de bok
kleinzoon Jan.

De hond en de hondenkar werden echter niet afgedankt, die bleven nog even in
reserve.”

Woensdag 10 april 1940 werd Van der Wiel in het kader van de trekhondenwet
van 1910 voor de laatste keer opgeroeBewijs van inschrijving van firmant Jan
pen voor de verplichte hondenkeuring.
van der Wiel (1873-1948), een in 1943 ver- Hij was niet de enige in Capelle die
strekte erkenning als kleinhandelaar in
moest opdraven, de andere trekhongroenten en fruit.
denbezitters die op het Raadhuis aan
de Dorpsstraat werden verwacht
waren A. Blanken, J. Blom, A.
Noordegraaf en J. Verkaik. Dat was
twee minder dan bij de keuring in
1939 toen ook A. Hommering en W.
Dwarswaard met hun trekhond moesten verschijnen. Ter plaatse werd niet
alleen de hond gekeurd, ook de kar
werd aan een inspectie onderworpen.
De kar kreeg, als deze in orde werd
bevonden en niet te zwaar was voor de
bijbehorende hond, als bewijs van
goedkeuring een brandmerk ‘G’. In
december 1941 wist de ‘Anti-Trekhonden Bond’ aan burgemeester Verloop te melden dat er in Capelle aan
den IJssel nog twee trekhonden actief
waren. Of daar ook de hond van Van
der Wiel nog bijzat bleek niet meer na
te gaan, dit omdat Kralingseveer ten
oosten van de IJsselmondselaan vier
maanden eerder door de gemeente
Rotterdam was geannexeerd.
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“Mijn opa en mijn vader hebben heel lang
van een trekhond gebruik gemaakt, maar
of die hondenkar in de oorlog nog is ingezet, dat herinner ik me niet meer. Opa is in
maart 1948, twee jaar na zijn vrouw, overleden. De zaak ging daarna verder onder
de naam D. van der Wiel. Er veranderde
weinig. Mijn tantes bleven gewoon voor
de winkel zorgen en Wim de Borst
(Willem, 1922-2005) nam min of meer de
plaats van mijn opa in. Mijn vader ging ’s
morgens met Wim naar de groothandelsmarkt op het Noordplein om in te kopen.
Daarna werd de winkel door hen met
groente en fruit bevoorraad. Tenslotte Het wagenpark van de firma Van der
deden zij elk een bezorgwijk. Vanaf 1952 Wiel in de jaren ’50, een Opel Blitz en
een Bedford.
werden die niet meer met paard-enwagen, maar met een kleine vrachtwagen
gereden, een Opel Blitz en een Bedford. Onze klanten zaten in Kralingseveer
en langs de dijk tussen, pakweg, de KVS in Keeten en de Oostzeedijk in
Kralingen. Wim deed de dijk, mijn vader alles beneden. Zelf had ik helemaal
geen plannen om in de zaak te gaan. Na de lagere school aan de
IJsselmondselaan ben ik in Rotterdam gaan leren voor automonteur. Die diploma’s heb ik gehaald, daarna ben ik bij een garagebedrijf in Rotterdam gaan
werken, totdat ik moest opkomen voor de militaire dienstplicht. Die heb ik vervuld bij de Koninklijke Marine. Zo heb ik gevaren op de Hr.Ms. Pieter Florisz,
een mijnenjager, en het (tweede en laatste) vliegkampschip Hr.Ms. Karel
Doorman, waarmee ik nog reizen naar Marokko, Canada en Amerika heb
gemaakt. Na mijn diensttijd, in 1954 zwaaide ik af, herhaalde de geschiedenis
zich thuis in de zaak. Mijn vader kreeg namelijk een blessure aan zijn voet en
was daardoor lange tijd uitgeschakeld. Dat betekende dat ik niet terugging het
garagebedrijf, maar thuis ‘op de auto’ stapte om niet alleen groente en fruit,
maar ook kolen te bezorgen. Hard werken en lange dagen maken. Later, in
1959, is ook mijn broer Wiggert (1944) de gelederen komen versterken. Het
was nu echt het ultieme familiebedrijf met een vader en twee zoons langs de
weg, twee tantes in de winkel en een in de huishouding.”
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was er voor de wederopbouw
van Nederland een toenemende vraag naar steenkool. Niet alleen van verwerkende industrieën, ook huishoudens hadden voor haard en fornuis steeds meer
kolen nodig. De steenkolen handel groeide als kool, met name in de jaren vijftig en na het wegvallen van de distributie. Ook Dirk van der Wiel profiteerde
ervan.
“Soms stonden in één straat wel twee of drie kolenboeren tegelijkertijd ‘het
zwarte goud’ bij hun klanten af te leveren. Iedereen stookte in die jaren kolen,
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het was een hele goede tijd voor de brandstoffenhandel. Onze zaak had al een
flink kolenklantenbestand, toen mijn vader in 1959 ook nog eens de klanten
overnam van zijn schoonvader, metselaar en kolenboer Wiggert Pols (18811961) van Dorpsstraat 142. Dat betekende ook een behoorlijke uitbreiding van
het verzorgingsgebied. Drie dagen per week werd er in de kolen gewerkt maandag, woensdag en vrijdag - de andere dagen waren de groenteklanten aan
de beurt. ’s Maandag gingen we bij de klanten langs met de kolenzegels à een
gulden per stuk, die moesten ze dan in een boekje plakken. Dit boekje leverden
ze in bij aflevering van de kolen, het was dus een soort voorfinanciering.
Op een gegeven moment lag onze voorraad kolen wel op vier verschillende te
kleine opslagplaatsen: achter het huis van opa op Dorp, bij de winkel aan de
IJsselmondselaan, aan de Hoofdweg en op de Boerenwerf. Dat was niet efficiënt natuurlijk! Daarom huurde mijn vader achter de voormalige groenteveiling aan de Boezembocht in Rotterdam een dubbel terrein, de nummers 67 en
68. Dit ‘kolenterrein’ lag aan het spoorwegemplacement waardoor de kolenwagons voor de deur konden worden gelost. Dat scheelde een boel werk! Hoewel
de kolen voor het verzenden reeds waren gezeefd, gingen ze nu nogmaals door
de zeefmachine die wij daar hadden staan, want tijdens het laden en lossen
sprongen er telkens stukjes af en aan stof had de klant geen behoefte. Daarna
schepten we de kolen - eierkolen, cokes en meerdere soorten antraciet - in juten
zakken. Daar kon een half mud in, wat neerkomt op ongeveer 35 kilo per zak.
Die zakken werden geladen op de vrachtauto, waarmee we naar de klanten
reden. Daar werd met een jute zak als een soort capuchon een zak op de schouders genomen en via de bovenzijde in het kolenhok leeggestort. Zo’n hok, met
onderin een luikje waar de kolen gemakkelijk met een speciale schop konden
worden uitgeschept, zat dan in de schuur achter het huis van de klant. Het
gebeurde dat je in de stad twee à drie trappen op moest, omdat de klant het
kolenhok op zolder had. Voor ons was dat zwaar, maar ook voor moeder de
vrouw was het niet leuk. Van
tevoren had die de traplopers al
Het kolenterrein aan de Boezembocht
weggehaald en als we klaar
in Rotterdam.
waren sloeg zij aan het soppen,
waarna de lopers met de roetjes
weer op hun plaats werden
gelegd. De komst van de papieren zakken beperkte het kolenstof, maar ook dat was een heel
gesjouw. Daarvan nam je er 4
van op je schouder, 10 van die
zakjes was een mud, zo’n honderd liter kolen. Er waren mensen die deze zakjes onder de bedstee bewaarden. Dan gingen de
matras en de planken eruit, de
kolen erin en daarna alles weer
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Dirk van der Wiel
poseert hier achter
de Bedford met zijn
dochter Ada (Aagje, 1938). Achter de
wagen de woningen
IJsselmondselaan
247 t/m 241.

terug. Bij een klant waar we elke week een half mud afleverden, stond de zak
gewoon naast de kachel. Als we ’s avonds klaar waren - vooral in de winter
werd het vaak laat - moest eerst het gruis van de vrachtwagen worden gespoten
en het rek voor de groentekisten er weer opgezet. De volgende morgen vroeg
moesten we met een schone auto naar de markt aan het Noordplein en later in
de Spaanse Polder voor de inkoop van groente en fruit om daarna de groenteen fruitklanten te kunnen bedienen. Eindelijk kwam je thuis en was jezelf aan
de beurt om je af te soppen, want elke plooi van je handen, armen en gezicht
was gevuld met kolenstof. In 1952 kocht mijn vader ons woon-winkelpand, dat
hij tot dan huurde van bakker Goris Luijten (1914-1998). De winkel werd in het
najaar van 1959 grondig verbouwd, vergroot, en gemoderniseerd. Oom Gijs
Pols (Gijsbert Jan, 1912-1987) en Leendert van Wijngaarden, die het karwei
samen hadden aangenomen, plaatsten onder andere in de voorgevel een groot
winkelraam, waardoor je voortaan ook van buitenaf kon zien wat er binnen te
koop was. Zelf nam ik de betimmering voor mijn rekening. Bijzonder was dat
we nu ook diepvriesgroenten en consumptie-ijs gingen verkopen van Vita,
welke merknaam in 1960 in Iglo werd veranderd. Diepvriesgroenten waren
toen vrij nieuw en er was in die tijd een toenemende vraag naar. Vrijdag 23
oktober 1959 kon de zaak worden heropend. Slechts voor een jaar of 5 naar
later zou blijken.”
Als gevolg van de sloop van vrijwel alle huizen tussen de Ketensedijk en de
Honingerdijk, in verband met de verzwaring en het op Deltahoogte brengen van
Schielands Hoge Zeedijk, vertrokken in de jaren ’60 veel klanten naar elders.
Deze teruggang werd nog eens versterkt door de afname van de gezinsgrootte
in die tijd. Ook de firma Van der Wiel had last van deze ontwikkelingen, die
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zich al in de tweede helft van de jaren ’50
manifesteerden. Gelukkig waren er ook
klanten die verhuisden naar Capelle aan
den IJssel, waar in West, Schenkel en
Middelwatering veel nieuwe woningen
werden gebouwd.
“De eerste klanten die van Kralingseveer
naar Capelle verhuisden, betrokken de
toen nieuwe bejaardenwoningen in de Rozenburcht. Dat zal in 1954 of ’55 zijn geweest. Zij werden al snel gevolgd door
klanten die zich vestigden in de straten ten
noorden van de Rembrandtsingel. Het bezorgen bij onze verhuisde klanten daar leJan van der Wiel (1932) achter het
verde als vanzelf ook nieuwe klanten op
stuur van de Bedford.
in de Oude Plaats. Op een gegeven moment, ik denk in 1958, waren we aan het
bezorgen in de Rozenburcht toen iemand kwam vragen of we bereid waren
langs te komen in de Vondellaan. De woningen daar waren zojuist opgeleverd
en in de volgende jaren werd er in de directe omgeving door de firma De Regt
& Briedé telkens een aantal rijen bijgebouwd. Toen het wijkje - Jacob Catslaan, Da Costasingel en Tollenstraat en weer later aan de De Genestetstraat,
Henriette Roland Holsstraat, Bilderdijkstraat en Slotlaan - omstreeks 1961 was
afgerond, hadden we daar ondertussen meer dan honderd klanten, wat de terugloop langs de dijk en op ‘De Noord’ aardig compenseerde. Drie keer per
week - op dinsdag, donderdag en zaterdag - kwamen wij er aan de deur. Met
veelal jonge gezinnen was het heel gezellig en met bakker Jan Roos (19172003) en melkboer Adri Trouwborst (Adrianus, 1932-2015) waren er goede
contacten. Vandaar reden we dan naar Capelle-West waar benedendijks ook
een aantal van onze oude dijkklanten was terechtgekomen. Als we daar klaar
waren, gingen we eerst thuis bij de winkel bijvullen en was het tenslotte op
naar ‘De Noord’. In die tijd was ik ook actief betrokken bij de vereniging van
groentehandelaren uit Capelle- en Nieuwerkerk aan den IJssel. Een aantal jaren

De bezorging in de nieuwe wijk met oude
en nieuwe klanten vroeg om nieuw en groter materieel, wederom werd een Opel
Blitz aangeschaft.
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ben ik zelfs voorzitter geweest. Het ging niet alleen om belangenbehartiging,
ook de onderlinge samenwerking stond hoog in het vaandel. Dat krijg je pas
voor elkaar als de band tussen de leden hecht is. Door het organiseren van dagreisjes en het houden van een feestavond met een toneelvoorstelling in zaal
Honkoop aan de ’s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wisten we dat te
bereiken. Ook maakten we onderlinge afspraken over de zomervakantie. Niet
dat we elkaars wijk gingen rijden, maar we regelden wel dat er in die periode
een groenteman een uur of langer op een centrale plaats ergens in de wijk van
de vakantievierende collega stond waar zijn klanten naar toe konden komen.”

Het woon-winkelpand en de schuur van Van der Wiel - rond 1896 door meester-timmerman Jan Stoffels (Jan Hendrik, 1863-1932) onderaan de Laanstoep
gebouwd - moesten evenals de overige panden op en aan de voet van
Schielands Hoge Zeedijk plaatsmaken, dit om de eerdergenoemde verzwaring
en verhoging van deze waterkering mogelijk te maken. Dus werd er al vanaf
begin jaren ’60, vooruitlopend op de onteigening, gezocht naar vervangende
huisvesting voor het bedrijf.
“Samen met anderen lieten we in 1964 een bedrijfspand bouwen aan de
Elandstraat, direct achter het voetbalveld van CKC. Dit was voor de opslag van
voorraad en dergelijke. Andere winkelruimte verkregen we door in hetzelfde
jaar in dezelfde straat de zaak van bakker Piet Both (1919-1995) over te nemen
en tot groentezaak in te richten. Hier konden tante Fie en tante Rika, als voorheen aan de IJsselmondselaan de klanten bedienen. Ongeveer tegelijkertijd lag
de kolenhandel op z’n gat door de komst van het aardgas. Zo bleef voor mijn
broer Wiggert en mij alleen de straathandel in groente en fruit over. Nog tien
jaar hebben we dat weten vol te houden, maar toen was ook dat voorbij en dienden de bakens te worden verzet. Het werd nu een zelfbedieningswinkel aan de
Gijsingstraat in Rotterdam-Delfshaven, die op 8 augustus 1974 officieel werd
geopend. In verband met de renovatie en sloop van veel woningen moesten we
daar in 1984 verdwijnen. Hierna ben ik alleen verder gegaan en heb onder de
naam Service Super op 8 maart 1985 een zelfbediening geopend in de
Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen. Die heb ik 5 jaar later verkocht en ben
van mijn pensioen gaan genieten. Op dat moment was de winkel aan de
Elandstraat al 8 jaren gesloten.”
Geraadpleegde bronnen:
- J. (Jan) van der Wiel (1932), Capelle aan den IJssel.
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Persoonskaarten en -lijsten.

Foto’s, tenzij anders vermeld:
- Collectie J. van der Wiel en verbeterd door Cees Hartmans.
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Paul Weyling

DE STEENPLAATSEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL VERKRIJGBAAR IN HET HISTORISCH MUSEUM

Steenplaatsen (steenbakkerijen) langs
de Hollandsche IJssel waren er al in de
14e eeuw. Ze fabriceerden kleine bakstenen, 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 afgelopen. De laatste drie Capelse steenplaatsen werden verkocht, de gebouwen afgebroken, er kwamen gebouwen, straten en parkjes.
Een kunstwerk langs de dijk (aan het
Rinus Terlouwpad), een straatnaam (Couwenhoekseweg) en het beschermd dorpsgezicht Oude Plaats, herinneren aan hun bestaan.
De auteurs van dit boek willen de Capelse steenplaatsen in de herinnering 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 bouwmateriaal, zelfs overzee. De IJssel voorzag in de grondstof, de boerenarbeiders en hun gezinnen leverden de werkkracht en een paar families met
grondbezit en geld waren de bazen. Totdat maatschappelijke en technische 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 maatschappelijk onderzoek over de arbeidsomstandigheden rond 1900 (II), en Capelse 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 nergens meer aan herkenbare steenplaats Mijnlieff/Den Boer in CapelleWest (V), en de door familieverhoudingen en overgang naar de Franse
tijd ingewikkelde geschiedenis van de steenplaats Kouwenhoek, waar nu
de gemeentewerf staat en de sculptuur met het silhouet van ovens en
turfschuren (VI). , te weten Schielands Hoge Zeedijk eaan’.
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150 jaar
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Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel
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